
    

  

 
 

  التوازن الرتبوي 

  وأمهيته لكل مسلم 
  

  

  

  تأليف

  جمدي اهلاليل



مركز الس
م للتجھيز 
 الفني

�����

����� 

 عبد الحميد عمر

  

  

  

  مجيع احلقوق حمفوظة 
  

  الطبعة األوىل
  م 2009 -هـ 1430

  بطاقة الفهرسة
  فهرسة أثناء النشر إعداد اهليئة املصرية العامة 

  لدار الكتب والوثائق القومية
  إدارة الشئون الفنية 

  

   25123/2008رقم اإليداع: 
  

      
  

  دار السراج
  توزيع 

  مؤسسـة اقـــــرأ 
  للنشر والتوزيع والرتمجة 

  جبوار حديقة الفسطاط  -ش أمحد عمارة  10
  0126344043 -0102327302حممول:  25326610القاهرة ت: 

mail:iqraakotob@yahoo.comصلى اهللا عليه وسلم



 3 

  

  

  المقدمة

  رب يسر وأعن يا كريم

وعلى آله حممد األرض رب العاملني، والصالة والسالم على رسولنا رب السماوات ورب احلمد هللا 
  وصحبه أمجعني، أما بعد:

فالرتبية مصطلح شائع ومتداول بني الناس على اختالف ثقافام ومشارم، وهو حيمل يف طياته 
 ،يف اجتاه (ما) فالذي يريد من نفسه أو ممن حوله سلوًكا دائًما -سواء كان سلبًيا أم إجيابًيا-معىن التغيري 

اكتساب مهارة قيادة السيارات ال يكفيه التعرف  -مثال -هم عليه، فمن أراد يالبد من أن يرتىب أو يرب
على قواعد وأساليب القيادة من الناحية النظرية، بل البد له من املمارسة العملية للقيادة ملدة معتربة، 

ي أن ميارس الرياضة املؤهلة لذلك وباستمرار حىت والذي يريد عضالت قوية وجسًما مفتوالً، فمن الضرور 
  يصل إىل هدفه... وهكذا. 

والرتبية ثابت من الثوابت ينبغي أن يتبناه كل من يريد تغيريًا إجيابًيا يف شخصيته أو شخصية كل من يتوىل  
  أمرهم ويرجو صالحهم.

  ؟فما هي الرتبية
  وما هو هدفها؟

  ما جماالا؟ 

  ية؟و رتبوي والرؤية الرتبالتكامل الوماذا يعين 
  هل تتوقف الرتبية عند حد ما؟

  وما هي األسباب اليت تؤخر ظهور مثرة الرتبية؟
لإلجابة عن هذه األسئلة وغريها كانت تلك الصفحات، واليت نسأل اهللا عز وجل أن تصحبنا فيها 

[هود: "  َعَلْيِه تـَوَكْلُت َوِإلَْيِه أُنِيبُ َوَما تـَْوِفيِقي ِإال بِاهللاِ "معيته وتوفيقه، فهو وحده ويل ذلك والقادر عليه 

88[.  
* * *  
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  معنى التربية

  النحالوي يف حديثه عن مفهوم الرتبية: يقول عبد الرمحن
  أصوال لغوية ثالثة:» الرتبية«إذا رجعنا إىل معاجم اللغة العربية وجدنا لكلمة 

َوَما آتـَْيُتم من ربًا ليَـْربـَُو ِفي " :نزل قوله تعاىل ربا يربو مبعىن زاد ومنا، ويف هذا املعىناألصل األول: 
  .]39[الروم: " َأْمَواِل الناِس َفالَ يـَْربُو ِعْنَد اهللاِ 

  َرِىبَ يرىب ومعناها: نشأ وترعرع.األصل الثاين: 
  عليه ورعاه. ب مبعىن أصلحه، وتوىل أمره، وساسه، وقامرُ رب يَـ  األصل الثالث:
قال اإلمام البيضاوي يف تفسريه  .العلماء من هذه األصول اللغوية تعريفا للرتبية وقد اشتق بعض

  (أنوار التنزيل وأسرار التأويل):
  ».الرب يف األصل مبعىن الرتبية وهي تبليغ الشيء إىل كماله شيًئا فشيًئا«

فحاًال إىل  حاالً الشيء ويف كتاب مفردات الراغب األصفهاين: الرب يف األصل الرتبية، وهو إنشاء 
   . )1(حد التمام

يري يف السلوك. وهذا بأا تغ» الرتبية«رتبية احلديثة ويقول د. ماجد عرسان الكيالين: يعرف علماء ال
تعريف فيه قدر كبري من الدقة والصوابية شريطة أن يفهم من السلوك حلقاته الثالث: حلقة اإلرادة، 

  .)2(وحلقة الفكرة، وحلقة املمارسة
  واألثر الدائم:التغيري 

من خالل ما تدل عليه التعريفات السابقة من معان ميكننا أن نصوغ تعريفا إضافًيا للرتبية بأا: 
  ».إحداث تغيري أو أثر دائم يف الشيء«

فحدوث أثر حلظي ال يندرج حتت مسمى الرتبية، فالذي ينفق مرة أو مرتني نتيجة تأثره اللحظي 
ة عن اإلنفاق ال ميكن أن نصفه بأنه قد صار (منفقا) إال إذا صار مبوقف تعرض له، أو مساعه ملوعظ

  اإلنفاق مسة من مساته.

واستفاد بوقته يف إجناز العديد من والذي استطاع أن ينام عدًدا قليًال من الساعات يف ليلة من الليايل، 
  ر ذلك مستا عاًما له.األعمال، فإنه ال يصبح ذه الليلة قد اكتسب أو ترىب على قلة النوم إال إذا صا

                                       
  دار الفكر. –باختصار وتصرف يسري  13، 12) أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها لعبد الرمحن النحالوي ص 1(
  لبنان. -مؤسسة الريان– 77سان الكيالين ص) مناهج الرتبية اإلسالمية د. ماجد عر 2(
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إجيابًيا أو سلبًيا، كمن قد يكون هذا األثر مع العلم بأن إحداث أثر دائم يف الشيء... فالرتبية هي: 
ح فيصري شحيًحا، أو من يرتىب على اإلنفاق  كذابًا، أو من يرتىب على الش يرتىب على الكذب فيصري

  فيكون كرميًا جواًدا.

الخير « صلى اهللا عليه وسلمارسة دائمة ومتكررة حىت تظهر مثارها.. قال وعملية الرتبية حتتاج إىل مم
  .)1(»عادة..

  الفارق بين التعليم والتربية:

واستيعابه وفهمه م والرتبية، فهدف التعليم هو إيصال املعلومة إىل املتعلم يهناك فارق كبري بني التعل
   .قتضاهادون النظر إىل تطبيقه أو عدم تطبيقه ملهلا 

ي لما هدف الرتبية فهي إيصال املعلومة مع املمارسة املستمرة ملقتضاها وما تدل عليه يف الواقع العمأ
   يف سلوكه.ري حىت تنشئ يف ذات املتلقي أثرًا دائًما ينتج عنه تغ

 أن يرتىبفال تكفي املعرفة النظرية بالقيم واألخالق لكي ُتصبح واقًعا ملموًسا يف حياة الفرد، بل البد من 
  ارسها مرات ومرات.ميعليها، و 

لذلك كان  ؛تكوين الفرد املسلم الصاحل املصلحدف إىل من هنا ندرك أمهية الرتبية الصحيحة اليت 
ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِه "من أهم مهمات الرسل: الرتبية والتزكية  ُهْم يـَتـْ ُهَو الِذي بـََعَث ِفي األُمييَن َرُسوًال منـْ

  .]2[اجلمعة: " ْم َويـَُعلُمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإن َكانُوا ِمْن قـَْبُل َلِفي َضَالٍل مِبينٍ َويـُزَكيهِ 
* * *  

                                       
  ).3348) حسن، رواه ابن ماجه وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري (1(
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  حاجة اإلنسان إلى التربية
العقل والقلب والنفس  :خلق اهللا عز وجل اإلنسان وجعل تكوينه يشمل أربعة مكونات رئيسية هي

  واجلسد.
وهي غري  األربع ذه املكونات - منذ خروجه من رحم أمه-األرض واإلنسان يبدأ رحلته على 

مكتملة النمو، بل جعلها اهللا سبحانه تبدأ صغرية، حمدودة اإلمكانات، لتنمو بعد ذلك مبا أودع فيها من 
  خاصية النماء.

  ومناء هذه املكونات يستلزم دوام إمدادها بالغذاء الذي يناسبها.
ولكي ينمو البد له من غذاء متنوع يليب احتياجاته ويرتك فيه أثره فاجلسد خيلق صغريًا ضعيًفا، 

  .الدائم، وينتج عنه دوًما طاقة تدفع صاحبه للنشاط واحلركة
ومع ضرورة إمداد اجلسد بالغذاء املناسب البد كذلك من دوام توجيه نشاطه وحركته بالطريقة اليت 

  تساهم يف جناح املرء يف أداء وظيفته على األرض.
ينطبق على اجلسد ينطبق على العقل والقلب والنفس، فالبد هلذه املكونات الثالثة من تربية  وما

وإمناء حىت تكتمل وتصلح ويساهم كل منها بأثره يف تنشئة املسلم الصاحل املصلح الذي يقوم بوظيفته 
فوس املسلمني، أال وهي معرفة ربه وعبادته وخشيته بالغيب، وإقامة دينه يف نفسه، مث يف ن ؛األساسية

  وأن جيتهد يف تبليغه للبشر مجيًعا.
وكما أنه من الضروري استمرار تعاهد البدن وإمداده مبا يصلحه حىت يستمر يف النمو والتمتع 

 م، ودفع ما يضرهمبالصحة واحليوية؛ كذلك البد من تعاهد العقل والقلب، والنفس باإلمداد مبا يصلحه
يبدأ احلياة كما يبدأ اجلسد..  ممنه اه الصحيح، وخباصة أن كالً الجتاملعنوي يف ا محىت يستمر منوه

معريف خمزون فارغ من أي حمدود اإلمكانات والقدرات، و لديه قابلية للنماء، فالعقل يبدأ احلياة وهو 
  .]78[النحل:   "َواهللاُ َأْخَرَجُكم من ُبُطوِن ُأمَهاِتُكْم الَ تـَْعَلُموَن َشْيًئا"

  .)1(»ما من مولود إال يولد على الفطرة: «صلى اهللا عليه وسلملى الفطرة كما قال والقلب يولد ع
والنفس تبدأ رحلتها يف احلياة ولديها القابلية للفجور واالنفالت، وكذلك القابلية لالستكانة والتطويع 

  .]8، 7[الشمس: " فَأَْلَهَمَها ُفُجورََها َوتـَْقَواَها �َونـَْفٍس َوَما َسواَها "
حمسوس أمر باعتبار أنه  -فيما خيص الغذاء- لئن كان أمر تعاهد البدن وتربيته ال حيتاج إىل توجيه دائم و 

 مال نراه - من ناحية- ؛ إال أننا ال نتعامل مع عقولنا وقلوبنا وأنفسنا بنفس الدرجة من االهتمام ألننا وظاهر
مبأعيننا، وال نكاد نستشعر احتياجا.  

                                       
  ) رواه البخاري ومسلم.1(
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ليس بالشكل  -يف الغالب-ه املكونات الثالثة حيدث هلا منو ولكنه فإن هذومن ناحية أخرى 
  املطلوب، أو يف االجتاه الصحيح، فعلى سبيل املثال:

يبدأ يف استقبال املعلومات من كل االجتاهات دون متييز بني صحيحها  -بعد الوالدة-العقل 
  قداته ونظرته للحياة ومفرداا.وسقيمها، مث تبدأ هذه املعلومات شيًئا فشيًئا يف تشكيل يقينه ومعت

  ضرورة الرتبية الصحيحة: 
من هنا تربز أمهية الرتبية الصحيحة، فاملسلم لن ينصلح حاله، ولن يكتمل منوه، ولن يرى الثمار 

  األربعة اليت تشكل كينونته.الصحيحة لعبوديته لربه عز وجل إال إذا اهتم باجلوانب 
ء يف االجتاه الصحيح، فمن املتوقع أن يفشو اجلهل، وتتغري رتك العقل دون تربية وإمنافعندما يُ 

  األولويات، وتضطرب املفاهيم، وتكثر الشبهات، وتظهر البدع والعقائد الفاسدة.
رتك القلب بدون تعاهد وإمداد إمياين فإنه سيصبح أسريًا للهوى تابًعا له.. كلما اشتهى وعندما يُ 

  .ره وتقسو، فال يكاد يتأثر مبوعظةأو حرام.. تتبلد مشاع فعل، وكلما رغب اندفع.. ال يبايل حبالل
وعندما ترتك النفس بدون تزكية، فستجد أمامها اال مفتوًحا للفجور والطغيان وسوق صاحبها  

  لفعل الفواحش واملوبقات.
وجهده البدين بدون توجيه فمن املتوقع أن يستهلكها يف حتقيق شهواته  رتك حركة املرءوعندما تُ 

  ائبه دون ضوابط.ورغ
.. كل هذا سيؤدي إىل التخبط والضياع يف الدنيا، واالبتعاد عن الطريق املستقيم.. طريق العبودية هللا 

وهو يصف حال  -جل ثناؤه-تأمل قوله  .يف اآلخرة - والعياذ باهللا -عز وجل ومن مث يكون اخلسران 
رضت نفوسهم وقلوم، واجتهت حركام أناس تركوا التزكية والرتبية الصحيحة، فتعطلت عقوهلم، وم

َولََقْد َذرَْأنَا ِلَجَهنَم َكِثيًرا مَن اْلِجن َواِإلْنِس " :ونشاطهم حنو األرض والطني لتحصيل واستيفاء الشهوات
َعاِم َبْل َلُهْم قـُُلوٌب ال يـَْفَقُهوَن ِبَها َوَلُهْم َأْعُيٌن ال يـُْبِصُروَن ِبَها َوَلُهْم آَذاٌن ال َيسْ  َمُعوَن ِبَها ُأولَِئَك َكاألنـْ

  .]179[األعراف: " ُهْم َأَضل ُأولَِئَك ُهُم اْلَغاِفُلونَ 
كمن يتعلم ما   -بل وميدها مبا يضرها- فالذي ال يستخدم هذه املكونات فيما خلقت من أجله

فإن مرتبته تنحط لتصبح دون األنعام، ومن مث ، ]102[البقرة: " َويـَتَـَعلُموَن َما َيُضرُهْم َوَال يَنَفُعُهمْ يضره +
َأْم َتْحَسُب َأن "عط من اإلمكانات مثل ما أعطينا توكيف ال، واألنعام مل تكلف مبا كلفنا به، ومل 

َعاِم َبْل ُهْم َأَضل َسِبيالً    .]44[الفرقان: " َأْكثـََرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو يـَْعِقُلوَن ِإْن ُهْم ِإال َكاألنـْ

ك فإن من يهمل الرتبية الصحيحة فإنه ينحدر إىل أسفل، ويزداد هذا االحندار كلما كانت تغذيته لذل
لعقله وقلبه ونفسه تغذية عكسية.. وهكذا حىت يصل إىل أسفل السافلني، ويصبح مثل األنعام يف 

  .]55[األنفال: " ُروا فـَُهْم الَ يـُْؤِمُنونَ ِإن َشر الدَواب ِعْنَد اِهللا الِذيَن َكفَ "االهتمامات، ودوا يف املرتبة 
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  الحياة السعيدة:

من هنا نقول بأن إمناء العقل والقلب والنفس وتوجيه حركة اإلنسان توجيًها صحيًحا أمر بالغ 
األمهية، والتكامل بينها ضروري لتكون الثمرة نضيجة، ومن مث يتمتع املرء بالعافية يف الدنيا، وحييا حياة 

روضة «فيكون يستكمل هذه السعادة يف قربه مث السالم الداخلي والطمأنينة والسكينة،  حيثسعيدة 
  ».من رياض الجنة
ُتْم َتْحَزنُونَ "ويوم القيامة  ويف اجلنة حيث ...  ،]68[الزخرف: " يَا ِعَباِد َال َخْوٌف َعَلْيُكُم اْليَـْوَم َوَال أَنـْ

مفردات اللغة أن تصفها، وكيف تصف ما مل تره؟! بل هي  والسعادة اليت ال تستطيع مجيع ،النعيم املقيم
[اإلنسان: " َوِإَذا رَأَْيَت َثم رَأَْيَت نَِعيًما َوُمْلًكا َكِبيًرا"قياسات وتشبيهات، أما احلقيقة فال يعلمها إال اهللا 

20[..  

* * *  
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  حاجة األمة الماسة إلى التربية

سالم، وهذا فضل عظيم منه سبحانه على كل مسلم يف أكرم اهللا عز وجل أمتنا واختصها برسالة اإل
  .]3[املائدة:  "اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اِإلْسَالَم ِديًنا"هذه األمة 

  .. هذه النعمة العظيمة تستوجب من أبناء األمة أمرين عظيمني:
  أداء تكاليف الرسالة يف ذوام.أن يقوموا ب األول:
أحناء األرض، وأن يبذلوا يف  أن يعملوا على توصيل هذه الرسالة، وتبليغها للبشر يف شىت والثاين:

ذلك غاية جهدهم، وأن يسعوا سعيا حثيثا إليصاهلا إىل من ميكنهم الوصول إليه من الناس يف مشارق 
بداخله خري وشوق إىل اهلداية، وحىت ال يكون ألحد كل من   -بإذن اهللا- األرض ومغارا حىت ينقذوا
يف كل - بربه... فإذا ما كان يوم القيامة قام أبناء أمة اإلسالم هأو شرككفره لحجة أو ذريعة يتذرع ا 

قبوهلم أو رفضهم اإلميان مبا تضمنته  ىعز وجل على أبناء عصرهم مبدأمام اهللا بالشهادة  -عصر
  الرسالة.

  الخير المخبوء:
إىل من حيسن خماطبة هذا  -فقط- تاجونحيخري خمبوء يف كينونتهم لكنهم فيهم إن أغلب البشر 

، والقليل منهم هم ارمون الذين يبغوا عوجا؛ تكربا يف -بإذن اهللا- هاخلري، واستخراجه وإظهار 
َكَفُروا َأفـََلْم َتُكْن   َوَأما الِذينَ "أنفسهم، وحرصا على امتيازام اليت يضمنها هلم بقاؤهم على الكفر 

َلى َعَلْيُكْم فَاْسَتْكبَـْرُتْم وَُكْنُتْم قـَْوًما مْجرِِمينَ    .]31[اجلاثية:  "آيَاِتي تـُتـْ
ما يؤكد ذلك، فكل من فرعون والسحرة قد شاهدوا العصا تتحول  عليه السالمولعل يف قصة موسى 

كفر واضحا، فالسحرة قد الفارق يف سبب إىل حية عظيمة، فآمن السحرة ومل يؤمن فرعون، ليظهر ال
قَاُلوا آَمنا ِبَرب "منعهم اجلهل من اإلميان باهللا؛ لذلك عندما شاهدوا اآلية العظيمة أذعنوا واستسلموا 

  .]48، 47[الشعراء:  "َرب ُموَسى َوَهاُرونَ  �اْلَعاَلِميَن 
َناُه آيَاتَِنا ُكلَها "ه أما فرعون فكان سبب كفره هو  إجرامه وكربه وحرصه على مصاحل َوَلَقْد َأرَيـْ

  .]56[طه:  "َفَكذَب َوأََبى
هلا، ورؤيتها اآليات الباهرات، وكانت  عليه السالمبعد دعوة سليمان  - ملكة سبأ-  وعندما آمنت بلقيس

يعبدون الشمس؛ جند أن القرآن يبني سبب كفرها أا نشأت بني قوم كافرين، أي   -هي وقومها- من قبل
َوَصدَها َما َكاَنت تـْعُبُد ِمن ُدوِن "آمنت: بلغتها الدعوة ورأت اآليات كانت جاهلة باحلقيقة لذلك عندما 

  .]43[النمل:  "اِهللا ِإنـَها َكاَنْت ِمن قـَْوٍم َكاِفرِينَ 
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  أهمية الجهاد:
يق الصحيح؛ فإن الناس ليسوا جمرمني، بل وفيهم خري خمبوء لكنهم ضلوا الطر من ... إذا كان الكثري 

على أصحاب الرسالة أن يبذلوا غاية جهدهم يف توصليها إليهم وإىل غريهم فيكونوا سببا يف إنقاذهم من 
  النار.

وليس معين هذا أنه ليس على هؤالء اجلاهلني مسئولية يف البحث عن الطريق الصحيح، فاملسئولية 
احلق، وعلى أصحاب الرسالة أن جيتهدوا  مشرتكة بينهم وبني أصحاب الرسالة... عليهم أن يبحثوا عن

يف توصيل احلق إليهم.. من هنا ندرك قيمة اجلهاد يف اإلسالم واحلكمة من كثرة احلث عليه يف الكتاب 
.. فجوهر اجلهاد هو بذل الوسع والطاقة يف سبيل اهللا، وإقامة لوالسنة، وتفضيله على كثري من األعما

َوَجاِهُدوا ِفي "فيكون وسيلة إلنقاذ البشرية وإسعادها باإلسالم  -راهدون إك- اإلسالم ةغ دعو يدينه، وتبل
َراِهيَم ُهوَ  يِن ِمْن َحَرٍج ملَة أَبِيُكْم ِإبـْ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الد اُكُم  اِهللا َحقَسم

 اسِ اْلُمْسِلِميَن ِمن قـَْبُل َوِفي َهَذا لَِيُكوَن الر78[احلج:  "ُسوُل َشِهيًدا َعَلْيُكْم َوَتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى الن[.  
إن اجلهاد هو الوسيلة العظيمة لتبليغ الدعوة وتوصيلها إىل الناس مجيعا، ومن خالل قيام املسلمني به يتم 

ْمَواِلُكْم َوأَنـُْفِسُكْم ِفي َسِبيِل اِهللا َذِلُكْم اْنِفُروا ِخَفافًا َوثَِقاًال َوَجاِهُدوا بِأَ "إنقاذ الكثريين من الضاللة والنار 
ٌر لُكْم ِإن ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ    .]41[التوبة:  "َخيـْ

  اجلهاد يف سبيل اهللا؟يعدل : ما صلى اهللا عليه وسلمئل رسول اهللا وعندما سُ 
  .»ال تستطيعونه«، فأعادوا عليه مرتني أو ثالثا كل ذلك يقول: »ال تستطيعونه«قال: 

مثل المجاهد في سبيل اهللا كمثل الصائم القائم القانت بآيات اهللا ال يفتر من صيام «مث قال: 
  .)1(»وال صالة حتى يرجع المجاهد

بذل اجلهد يف سبيل اهللا، تأمل  :وهو» اجلهاد« كثرية جيمعها معىن  اصورً للجهاد وغين عن البيان أن 
ٌر مما َيْجَمُعونَ  َولَِئْن قُِتْلُتْم ِفي َسِبيلِ "قوله تعاىل:  [آل عمران:  "اِهللا َأْو ُمتْم َلَمْغِفَرٌة مَن اِهللا َورَْحَمٌة َخيـْ

، فلقد مجع اهللا عز وجل يف هذا اآلية بني من يقتل يف سبيل اهللا وبني من ميوت دون قتال وهو يف ]157
  سبيل اهللا، وجعلهما مشرتكني يف األجر.
شر حيتاج إىل بذل حقيقي للجهد وتضحية عظيمة بالغايل إن توصيل رسالة اهللا عز وجل للب

والنفيس، وصرب وثبات على احملن والعقبات اليت تعرتض طريق توصيل الرسالة، فال راحة للمسلمني حىت 
  يكون الدين كله هللا.

زمة حازمة المناص منها وال مفر يقول اإلمام حسن البنا: فرض اهللا اجلهاد على كل مسلم فريضة ال

                                       
  ) رواه البخاري ومسلم.1(
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ورغب فيه أعظم الرتغيب، وأجزل ثواب ااهدين والشهداء، فلم يلحقهم يف مثوبتهم إال من  معها،
م يف جهادهم، ومنحهم من االمتيازات الروحية والعملية يف الدنيا  ىقتداعمل مبثل عملهم، ومن 

ت والصفات القاعدين بأفظع العقوبات، ورماهم بأبشع النعو املخلفني واآلخرة ما مل مينح سواهم وتوعد 
يرفع إال أن ال هلم يف الدنيا خزيًا  عليهم الضعف والتخلف، وأعد ىووخبهم على اجلنب والقعود، ونع

  .)1(جاهدوا، ويف اآلخرة عذابا ال يفلتون منه ولو كان هلم مثل أحد ذهبا
  ماذا لو فرطنا؟!
نظور، على ذلك، وقرأت آيات وأحاديث اجلهاد من هذا امل -أخي القارئ- إن اتفقت معي

التقصري والتفريط الذي وقعت فيه األمة يف حق البشرية بتخليها عن هذا  ىمد -كما أدركت- فستدرك
خطورة تفريط األمة يف التطبيق الصحيح  ىاألمر اإلهلي، وخيانتها لواجب البالغ، وستدرك كذلك مد

  ية اجلهد إلنقاذ غريهم.للرسالة يف ذاا ألن التطبيق الصحيح لإلسالم يسعد أبناءه ويدفعهم لبذل غا
فإن كان األمر كذلك؛ فإن تفريط األمة يف القيام ذين األمرين: (أن تتمثل يف ذاا الرسالة، وأن 
تقوم بتبليغها) يضعها يف دائرة العتاب والغضب اإلهلي، وكيف ال وهي بذلك قد قصرت يف أداء األمانة 

ي للبشرية، وما ينتج عن ذلك من ضياع الكثريين اليت ائتمنها اهللا عليها، وختلت عن موقعها الرياد
  والكثريين حني ميوتون على الكفر رغم ما فيهم من خري خمبوء وشوق إىل اهلداية.

كل - إن اخلسارة اليت ختسرها البشرية بتخلي أمة اإلسالم عن وظيفتها خسارة فادحة، فاآلالف
  تهم بطريقة صحيحة آلمن الكثري منهم.ميوتون على الضاللة والكفر، ولو أن الرسالة قد بلغ -يوم

  لماذا نعاقب؟!
لعل ما قيل يف األسطر السابقة جييب عن األسئلة اليت ترتدد على ألسنة املسلمني كلما ازداد حال 

 العقوبات  ذهاألمة سوًءا، وكلما تعالت هجمات أعدائها عليها... فمن هذه األسئلة: ملاذا نعاقب
هلوان الذي تعيشه أمتنا منذ أمد بعيد؟ملاذا يرتكنا اهللا هكذا نسام سوء العذاب املتولية؟! إىل ميت الذل وا

  من اليهود وغريهم وهو سبحانه قادر بأن يكف بأسهم عنا وينصرنا عليهم؟
  إن الرؤية اإلميانية هلذه العقوبات البد وأن تنطلق من عدة أمور.

 "َوَما َأَصاَبُكْم يـَْوَم اْلتَـَقى اْلَجْمَعاِن فَِبِإْذِن اهللاِ "أن هذا العقوبات تأيت بعلم اهللا وإذنه ومشيئته  :أوهلا
  .]112[األنعام:  "َوَلْو َشاَء رَبَك َما فـََعُلوهُ ". .]166[آل عمران: 

أن هذا العقوبات صورة من صور العتاب اإلهلي لألمة ألا ختلت عن رسالتها، ومل تعمل مبا  وثانيها:
  وإبالغها للبشر مجيًعا.تضمنته، وتركت مهمة توصيلها 

                                       
  مصر. -دار التوزيع والنشر اإلسالمية -421) رسالة اجلهاد من جمموع رسائل اإلمام حسن البنا ص1(



  12 

ُفِسـُكمْ " َهـا قـُْلـُتْم أَنـى َهـَذا قُـْل ُهـَو ِمـْن ِعْنـِد أَنـْ [آل عمـران:  "َأَو َلما َأَصابـَْتُكم مِصيَبٌة َقْد َأَصـْبُتم مثْـَليـْ

165[.  
أن هذه العقوبات تعد مبثابة وسيلة قوية إليقاظ األمة وإفاقتها من غفلتها، وإعادا إىل  وثالثها:

إذا تبايعتم : «صلى اهللا عليه وسلم، ..قال ]48[الزخرف:  "َوَأَخْذنَاُهم بِاْلَعَذاِب لََعلُهْم يـَْرِجُعونَ "رشدها 
، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد: سلط اهللا عليكم ذال ال ينزعه حتى بالعينة

  .)1(»ترجعوا إلى دينكم
  إصالح الداخل أوًال:

تــــؤدي أمانـــة الــــبالغ، ومــــن مث الشـــهادة علــــى النــــاس إال إذا متثلـــت يف أبنائهــــا معــــاين الرســــالة؛  نمــــة أال ميكـــن لأل
 مــن خــالل تطبيقهــا الصــحيح معــىن نالقــوى الروحيــة الدافعــة للعمــل واجلهــاد، ويستشــعرو  -بعــون اهللا- منهــا نفيسـتمدو 

  .هللايق مراد رم بأن يكون الدين كله راشدين لتحق نالعزة باهللا، فتفيض عليهم السعادة يف كيام، فينطلقو 

تفكريهم يف   ل وحني يهملون تطبيق الرسالة: تنحط اهتمامام، وينكفئون على ذوام، ويصبح جُ 
  كيفية حتصيل متطلبات الطني، وشهوات النفس.

مـــن هنـــا نقـــول بـــأن نقطـــة البدايـــة الصـــحيحة لرفـــع العقوبـــات عـــن األمـــة، وتغيـــري مـــا حـــاق ـــا ونـــزل 
  .]11[الرعد:  "ِإن اَهللا الَ يـَُغيـُر َما ِبَقْوٍم َحتى يـَُغيـُروا َما بِأَنـُْفِسِهمْ "ا؛ هو إصالحها من الدخل بساحته

عليهــا، ولــن يرفعهــا جمــرد الــدعاء أو املســاعدات  العقوبــات واحملــن تتــواىل ظل؛ فســتفــإن مل حيــدث ذلــك
  احلقيقي. بل البد من دفع ضريبة التغيري -على أمهيتها- للمنكوبني

رفع البالء إال إذا سرنا يف طريق تل النساء واألطفال هنا وهناك فلن يُ وحىت لو هدمت املساجد، وقُ 
  .]8[اإلسراء:  "َوِإْن ُعدتْم ُعْدنَا"التغيري 

   املنشود يشمل كيان اإلنسان مبحاوره األربعة:ريوالتغي
  ة بناء اليقني الصحيح فيها.تغيري وإصالح املفاهيم والتصورات يف العقول، وإعادأوال: 
  إصالح اإلميان يف القلوب وتقوية اإلرادة.ثانيا: 
ترويض النفس وجهادها على لزوم الصدق واإلخالص هللا عز وجل، مع نكران الذات والتواضع ثالثا: 

  صطنع.املغري 
  .اهللا التعود على بذل اجلهد يف سبيلرابًعا: 
  التفصيل يف الصفحات القادمة. بيان ذلك كله بشيء من - بإذن اهللا- وسيأيت

                                       
  ).423واه أبو داود، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري () صحيح، ر 1(
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  .التغيري احلقيقي للفرد، ومن مث األمة -بإذن اهللا- .. عندما تكتمل هذا احللقات األربع، سيحدث
والتغيري املطلوب ليس تغيريًا حلظيا بل تغيريًا حيدث أثرًا إجيابًيا دائًما، وهذا يستلزم الرتبية الصحيحة 

  حقيقًيا.ألفراد األمة؛ هذا إن أردنا إصالًحا 
لن  -مع أمهيتها- إال أا ،ولنعلم مجيعا بأنه مهما ألقيت الدروس واملواعظ، ومهما نشرت املقاالت

- عين بإحداث أثر إجيايب دائما نفع حقيقي ودائم إال إذ مورست من خالل منظومة تربوية تُ يكون هل
  ينتج عنه ظهور املؤمن الصاحل املصلح. - وليس حلظيا

  ة:ال بديل عن التربي
إن التغيري املنشود لألمة يستلزم تربية أفرادها تربية صحيحة متكاملة، والرتبية حتتاج إىل استمرارية ممارسة 

تربوي تتم فيه املعايشة والتعاهد وبث الروح وضبط الفهم وتوجيه  اجلهد جو معاين اإلسالم من خالل 
األمة اجلديدة... تأمل قوله تعاىل وهو  وهو يبين صلى اهللا عليه وسلمواستنهاض اهلمم.. هكذا فعل حممد 

َناَك َعنْـ "خياطبه:  ُهْم َواْصِبْر نـَْفَسَك َمَع الِذيَن َيْدُعوَن رَبـُهم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشي يُرِيُدوَن َوْجَهُه َوَال تـَْعُد َعيـْ
َيا َوالَ ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قـَْلَبُه عَ  نـْ َبَع َهَواُه وََكاَن َأْمُرُه فـُُرطًاُترِيُد زِيَنَة اْلَحَياِة الد28[الكهف: "ن ِذْكرِنَا َواتـ[.  

يقوم على تربية أصحابه وتعاهدهم ودوام توجيههم وذلك يف  صلى اهللا عليه وسلملقد كان حممد 
املرحلتني املكية واملدينة... ففي مكة كان ميارس ذلك من خالل تواجده املستمر بينهم، ولقائه الدائم 

دار األرقم بني أيب األرقم عند الصفا، ويف املدينة استمر يف الرتبية والتعليم من خالل املسجد،  م يف
ُهَو الِذي بـََعَث ِفي األُمييَن "ومن خالل التواجد املستمر بني أصحابه ومعايشتهم ومتابعة أحواهلم 

ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويـُزَكيِهْم وَ  ُهْم يـَتـْ يـَُعلُمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإن َكانُوا ِمْن قـَْبُل َلِفي َضَالٍل َرُسوًال منـْ
  .]2[اجلمعة:  "مِبينٍ 

 ري... البد إذن من أن يقوم الدعاة بالتواجد بني الناس وممارسة معاين اإلسالم معهم حىت يتم التغي
عليه مل قوله تعاىل يف قصة هود أت .. -عليهم الصالة والسالم-  املنشود، ولقد كان هذا هو دأب الرسل

َنا ُهوًدا  َوالِذيَن آَمُنوا َمَعهُ ": السالم   .]58[هود:  "َوَلما َجاَء َأْمُرنَا َنجيـْ
قَاَل اْلَمُأل الِذيَن اْسَتْكبَـُروا ِمن قـَْوِمِه لَُنْخرَِجنَك يَا ُشَعْيُب َوالِذيَن ": عليه السالمويف قصة شعيب 

  .]88[األعراف:  "َك ِمن قـَْريَِتَنا َأْو لَتَـُعوُدن ِفي ِملِتَناآَمُنوا َمعَ 
َناَء الِذيَن آَمُنوا َمَعهُ ": عليه السالمويف قصة موسى    .]25[غافر:  "قَاُلوا اقْـتُـُلوا أَبـْ
وا آمن«)، ومل يقل: الِذيَن آَمُنوا َمَعهُ تباع كل رسول : (أاآليات قوله تعاىل عن  هفاملالحظ يف هذ

، فـ (مع) تعطي داللة على املعية والصحبة واملعايشة، و(به) ال تعطي ذلك، وهذا حيمل يف طياته »به
  بعض الدالالت على أن كل رسول هللا كان يقوم على تربية من يؤمن بالدعوة وال يكتفي بتعليمهم فقط.
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  هل من الضروري تربية األمة كلها؟!
ريًا حقيقا، ومن مث فإن على مجيع الدعاة والعاملني لإلسالم عن الرتبية إن أردنا تغي - إذن-  ال بديل
يتعاملون مع الناس، وأن يوحدوا جهودهم وال يبعثروها يف غري حني هو هدفهم األساس هذا أن يكون 

  هذا اال حىت تبدأ األمة يف اليقظة احلقيقية..
لناس... يأكل مما يأكلون سالم من خالل التواجد بني ااإلالبد وأن يكون عمل كل من يريد خدمة 

جده بينهم هو الرتبية منه، ويشرب مما يشربون، وليس ذلك فحسب بل عليه أن يكون هدفه من توا
  إجيايب دائم يف ذوام من خالل احملاور األربعة للرتبية. وإحداث أثر

طلني الفقراء، أو البحث عن عمل للعا ةإن املطلوب من خالل التواجد بني الناس ليس فقط مساعد
أو مواساة املبتلني، أو الصلح بني املتخاصمني، أو افتتاح مراكز لتحفيظ القرآن، أو عقد الندوات، 
أو....، فكل هذا مع أمهيته إال أنه ال بد أن يوضع يف سياق املنظومة الرتبوية اليت دف إىل التغيري 

ر منعزلة ووسائل زُ ا على أا جُ الشامل والدائم يف شخصية املسلم كما أسلفنا، وأال يتم التعامل معه
  منفصلة عن بعضها البعض.

من هنا نقول بيقني: إن معركة اإلصالح والتغيري احلقيقي لألمة روحها الرتبية، والبد أن يتم تطويع 
مجيع الوسائل خلدمة هذا األمر، فإن تركنا هذه املعركة فسنظل يف أماكننا نراوح بني أقدامنا، ونشتكي من  

واالبتالءات اليت متر باألمة، وسيعلو صراخنا وحنيبنا، وترتفع أيدينا بالدعاء والتضرع إىل اهللا  كثرة احملن 
كلما أصاب املسلمني جرح جديد، وسيعلو صوت الدعاة يف الفضائيات وعلى املنابر بأمهية العودة إىل 

لى وجوده اجلميع، مث اهللا، وتغيري ما بالنفس، مث دأ العاصفة ويستقر اجلرح يف جسد األمة ويتعود ع
  ...يتكرر األمر بعد ذلك مع جرح جديد وهكذا

  فإن قلت: ولكن هل من الضروري تربية األمة مجيعا؟!
عــال ورفيــع مــن الصــالح، فســيظل هنــاك الســابق  ىلــيس املطلــوب أن يكــون مجيــع األفــراد علــى مســتو 

  د األدىن للصالح يف األمة.من الضروري توافر احل ىباخلريات، واملقتصد، والظامل لنفسه، ولكن يبق
غلــب عليــه مظــاهر العفــة، تفــاملطلوب هــو إصــالح اتمــع بــأن تشــيع فيــه روح اإلســالم ومعانيــه، وأن 

والــرتاحم، والتعــاون علــى الــرب والتقــوى، ونكــران الــذات، واألمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر، واستشــعار 
منه مظاهر السلبية واألنانية واإلعجاب بـالنفس والتفسـخ املسؤولية جتاه األمة والبشرية، ويف املقابل ختتفي 

األخالقــي، واإلباحيــة... ، وهــذا لــن يــتم إال جبهــد تربــوي متقصــد يبذلــه الــدعاة والعــاملون لإلســالم مــع 
  يعمل يف حميطه. الناس... كلٌ 

  الجمرة المشتعلة:
يف تغيري وإصالح نجحوا مجيًعا لكي ينجح الدعاة والعاملون لإلسالم وكل من يتوق خلدمة اإلسالم.. لكي ي

  مثل فيهم معاين اإلسالم اليت يريدون أن يربوا الناس عليها.تاألمة البد من أن يبدأوا مع أنفسهم فت
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إن اخلطأ الشائع الذي يقع فيه بعض الدعاة هو مطالبة الناس بشيء ال يفعلونه هم مع أنفسهم، 
  ن.فتفقد كلمام الروح واحلرارة والتأثري يف اآلخري

نقطة البداية الصحيحة لرتبية األمة تنطلق من وجود الفرد املسلم املتوهج الذي تتمثل فيه لذلك فإن 
  البداية ال ميكن للعملية الرتبوية أن تنجح. همعاين اإلسالم واحلرقة على الدين، وبدون هذ

ضار فحمه نقوم بإح -يف الغالب- سبيل املثال: لو أردنا إشعال جمموعة من الفحم فإننا ىفعل
مشتعلة ومتوهجة ونضعها وسط جمموعة الفحم، مث نقوم بتحريك اهلواء عليهم مجيعا فينتقل اإلشعاع 

متوسطا كان  -األساسية-  والتوهج من الفحمة املتوهجة  إىل بقية الفحم... فإن كان توهج الفحمة
أال نري أثرًا لتوهج يف عموم  األثر على بقية الفحم حمدوًدا وضعيفا، وإن كان التوهج ضعيفا فمن املتوقع

» األساس«فعلي قدر توهج الفحمة  ،الفحم، وقد تنطفئ الفحمة ذات التوهج الضعيف مبرور الوقت
  يكون األثر على من حوهلا.

لزم تربيــة تربنــا ويرضــي يســحيــب إجيابيًــا كمــا تغيــري األمــة تغيــريًا ... مــن هنــا يتضــح لنــا بأنــه وإن كــان 
م؛ فـإن جنـاح هـذه الرتبيـة مرهـون بوجـود أفـراد متـوهجني بـدأوا بأنفسـهم وسـاروا أفرادها على معـاين اإلسـال

أن يأخـــذوا بأيـــدي النـــاس  -بعـــون اهللا- ـــا يف طريـــق التغيـــري، وقطعـــوا فيـــه شـــوطا معتـــربا حـــىت يســـتطيعوا
  .سبقوهم بالسري فيهم يف الطريق الذي  نويسريو 
يفهم من هذا الكالم أن تربية الناس على معاين نقطة أخرية يف هذه املسألة وهي أن البعض قد  ىتبق

واحلركية) يستلزم حتققها  - والنفسية -واإلميانية- اإلسالم من خالل احملاور األربعة السابق ذكرها (املعرفية
  بشكل كامل فيمن يريد ممارستها.

بية مع األفضل هو ذلك، ولكن لصعوبة حتققه فينا يبقي احلد األدىن ملمارسة الرت  ن... ال شك أ
على ما حتقق فينا بصورة مرضية، وكلما استكملنا جديًدا يف أنفسنا قمنا برتبيتهم نربيهم اآلخرين هو أن 

عليه، وبذلك ميكن أن يقوم بأمر تربية األمة عدد كبري من الدعاة والعاملني لإلسالم، وكل من يتوق إىل 
قق فيه، والشاب يقوم برتبية الفتيان على ما عليه أن يقوم برتبية األطفال على ما حت الفىتف خدمة الدين..

اب، والنساء مع الفتيات واألطفال وذلك يف كل مكان يتيسر فيه بمتثل فيه، والرجل يقوم بذلك مع الش
منه يستفيد الرتبوي األول الذي ينبغي أن  ناملعايشة والتعاهد، ويأيت على رأس ذلك: املسجد فهو احملض

  رتبوية بإذن اهللا.اجلميع يف إجناح العملية ال
فــإن قلــت: أريــد تفصــيال أكثــر للمحــاور األربعــة الــيت ســأقوم برتبيــة نفســي ومــن حــويل عليهــا.. كــان 

  ا ستتضمنه الصفحات القادمة مبشيئة اهللا.مماجلواب: هذا 

* * *  
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  المحول األول

  العقل والتربية (المعرفية)
  

َوَما "االختيار، وطالبه بعبادته بالغيب له حرية  حسكنه األرض، وأتا أخلق اهللا عز وجل اإلنسان و 
  .]56[الذاريات: " َخَلْقُت اْلِجن َواِإلْنَس ِإال لِيَـْعُبُدونِ 

 سبحانه، وطاعة أوامره، ودوام االستعانة به والتوكل عليه يف وجوهر العبادة هو استسالم العبد هللا
  .األمور كلها، مع حبه وإجالله وتعظيمه وهيبته وخشيته

  ف ميارس اإلنسان هذه الصورة من العبودية هللا عز وجل وهو ال يراه؟ولكن كي
  .. كيف يعظم أو يهاب أو خيشى أو حيب أو يطيع من ال يراه؟!

اهللا عز وجل ال يطالب أحًدا بشيء فوق اإلجابة عن هذه األسئلة تنطلق من حقيقة مفادها أن 
هيأ لإلنسان من األسباب واإلمكانات لذلك فقد  ،]286البقرة: [" الَ يَُكلُف اهللاُ نـَْفًسا ِإال ُوْسَعَها"وسعه 

  ما يعينه على أداء وظيفته كعبد له سبحانه، وذلك من خالل أمرين عظيمني.
الكثري  -بل ويف اإلنسان ذاته- أن اهللا عز وجل قد أودع يف الكون احمليط باإلنسان األمر األول: 

  والكثري من املعلومات اليت تدل عليه.
تلك قد أعطى لإلنسان الوسيلة اليت من خالهلا يستطيع مجع  -جل ثناؤه-أنه  الثاين: األمر

  املعلومات عن ربه، ليتسىن له معرفته، ومن مث عبادته.

  الكل يعمل من أجلك
ُهَو الِذي َخَلَق َلُكم ما ِفي األَْرِض "ق من أجلك أيها اإلنسان لِ .. نعم، فكل ما تراه عيناك قد خُ 

  .]29 [البقرة:" َجِميًعا
هـــذه اجلبـــال الشـــاهقة.. هـــذه البحـــار العظيمـــة.. هـــذه األـــار.. األشـــجار.. الـــدواب.. احلشـــرات.. 

الشـمس.. القمـر.. النجـوم.. السـماء.. األرض... كـل هـذا خملـوق لـك  ..الطيور.. األمساك.. اجلمـادات
  .]10 [الرمحن:" َواَألْرَض َوَضَعَها ِلألنَامِ "

َوَسخَر َلُكم ما ِفي "لوق من أجلك لكي تنجح يف مهمة عبادة ربك بالغيب ر لك وخمسخ الكل مُ 
  ].13[اجلاثية: " السَماَواِت َوَما ِفي اَألْرِض َجِميًعا مْنهُ 

لقت من أجلك.. من أجل تعريفك بربك؛ وتيسري حياتك فاألرض وما عليها، والسماء وما حتتها خُ 
  الدنيوية.
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فهذا حيمل معلومات عن  -سبحانه-قد أودع اهللا فيه بعض املعلومات عنه كل خملوق يف هذه احلياة 
  اهللا العظيم، القوي، اجلبار (كاجلبال والبحار).

  وهذا حيمل معلومات عن اهللا الرحيم، الكرمي (كاملاء والنبات).
طر آخر يدل على أن اهللا عز وجل هو النافع الضار، اخلافض الرافع، القابض الباسط (كالرياح واملو 

  )....واملرض
  وهكذا تتنوع املعلومات بتنوع املخلوقات:

َوَما َخَلْقَنا السَماَواِت "فهذه األنواع الكثرية من املخلوقات اليت تراها أو تسمع عنها مل ختلق عبثًا 
نَـُهَما َالِعِبيَن    .]39، 38[الدخان: "َما َخَلْقَناُهَما ِإال بِاْلَحق..  �َواَألْرَض َوَما بـَيـْ

  فكل خملوق له مهمة، وكل خملوق حيمل رسالة تعريف باهللا عز وجل..
ــــــات  تأمــــــل ســــــطور الكائن
  فإــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  من املأل األعلى إليـك رسـائل 
وقـــد خـــط فيهـــا لـــو تأملـــت   

  خطهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  أال كــل شــيء خــال اهللا باطــل
تشــــــري بإثبــــــات الصــــــفات   

  لرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
فصـــــامتها يهــــــدي ومـــــن هــــــو 
  حيصل على هذه املعلومات؟! .. ولكن كيف ميكن لإلنسان أن  قائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  ».العقل«من هنا ندرك أهم حكمة خللق 
  الوسيلة المتفردة 

  ».فاملعاملة على قدر املعرفة«كلما ازدادت معرفة اإلنسان بالشيء تغريت معاملته له، 
وألن واجبات العبودية من حب وخشية وطاعة وتوكل... ما هي إال معامالت ينبغي أن يعامل ا 

عز وجل،  »معرفة اهللا«هي والتجلبب ا  ذلك فإن نقطة البداية الصحيحة لتحقيق العبوديةالعبد ربه؛ ل
وكلما تعرف املرء على ربه أكثر كلما عامله بصورة أفضل، وكلما جهل املرء ربه كلما ابتعدت معاملته له 

  .]67[الزمر: " َوَما َقَدُروا اَهللا َحق َقْدرِهِ "عن الصورة املطلوبة 
يَا "تال هذه اآلية  صلى اهللا عليه وسلمبن محيد عن صاحل بن مسمار قال: بلغين أن النيب  أخرج عبد

  .)1(جهله. مث قال: ]6[االنفطار " أَيـَها اِإلْنَساُن َما َغرَك ِبَربَك اْلَكرِيمِ 
تسالمه فكلما ازدادت معرفة اإلنسان بربه ازداد حبه له، وافتقاره الدائم إليه، واعتماده عليه، واس

  املطلق له.
واليت حتملها الكائنات اليت حتيط  -سبحانه-ولكي يعرف اإلنسان ربه البد وأن جيمع املعلومات عنه 

                                       
  بريوت. -دار الكتب العلمية -534/ 6) أورده السيوطي يف الدر املنثور 1(
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به يف كل مكان وزمان، وحتملها كذلك أحداث احلياة اليت متر به، بل إن اإلنسان نفسه حيتوي على 
َوِفي  �اَألْرِض آيَاٌت لْلُموِقِنيَن َوِفي "معلومات عن اهللا عز وجل ال توجد جمتمعة يف خملوق آخر 

  " أَنـُْفِسُكْم َأَفالَ تـُْبِصُرونَ 
  ].21، 20[الذاريات: 

  وكما قال الشاعر: 
  وتـــزعم أنـــك ِجـــْرم صـــغري

  
وفيـــــــــــك انطـــــــــــوى العـــــــــــامل 
ولقد منح اهللا عز وجل اإلنسان الوسيلة اليت من خالهلا يستطيع أن جيمع املعلومات عنه سبحانه من   األكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب

  يع خملوقاته، هذه الوسيلة هي العقل.مج
ملا خلق اهللا عز وجل العقل قال له: أقبل، فأقبل، مث قال له: أدبر، فأدبر، «يقول احلسن البصري: 

  .)1(»عرف، وبك آخذ، وبك أعطيعبد، وبك أُ وقال: ما خلقت خلًقا هو أحب إيل منك، إين بك أُ 
إلمكانات وامللكات ما ال ميكن وصفه أو فالعقل من أعظم خملوقات اهللا عز وجل، وبه من ا

اإلحاطة به، وإذا أردت أن تتأكد من ذلك فانظر إىل هذا الكون وما فيه من باليني املخلوقات الكبرية 
والصغرية، وتذكر أا مجيًعا خملوقة من أجلك، وتذكر كذلك أن الذي خلقها، قد طالبك بالنظر إليها، 

َأَو َلْم يـَْنُظُروا ِفي َمَلُكوِت السَماَواِت َواَألْرِض "ا عليه سبحانه والتفكر فيها، واالستدالل من خالهل
فكيف لك أن تفعل ذلك إال إذا كان اهللا عز وجل قد منحك  ]185[األعراف: " َوَما َخَلَق اُهللا ِمن َشْيءٍ 

  الوسيلة اليت متكنك من النجاح يف هذا األمر؟!
  العرض المتحرك:

ور هذا الكون.. الكل يدور حولك، ويعمل من أجلك وينتظر حم - أيها اإلنسان-.. أنت 
  إشارتك..

كل يوم وكل ليلة،   أمامك .. إن هذا الكون يعد مبثابة شاشة عرض كبرية ومتحركة، تعرض عروضها
  مشاهد جديدة، وعوامل جديدة، وأبطال جدد.لك ويف كل عرض تظهر 

ذلك حيدث أمامك أيها اإلنسان، وكأنه  فالشمس والقمر يتحركان، والليل والنهار يتقلبان.. كل
مسرح مكشوف أمام اجلميع لينظروا إىل املخلوقات املختلفة األشكال، واأللوان، واحلركات، واألصوات..  

  كلها تف باسم اهللا، وكأا تقول بلسان حاهلا:
خاللنا، وإن  قنا من أجلك أيها اإلنسان، فال ترتكنا دون أن تنتفع بنا، وتتعرف على ربك منلِ لقد خُ 

عنا أن تغفل غفلت عنا اليوم فسنمر عليك غًدا، وبعد الغد، وكل يوم حىت تنتبه وتنتفع بنا، ولكن احذر 

                                       
  بريوت. -دار الكتب العلمية  –) 4632)  شعب اإلميان للبيهقي برقم (1(



 19 

طويال، فالعرض الذي نقدمه لك كل يوم وليلة قد ينتهي مبجرد موتك ويف أي حلظة، فبادر واغتنم 
لنـَهاَر ِخْلَفًة لَمْن َأرَاَد َأن يذكَر َأْو َأرَاَد َوُهَو الِذي َجَعَل اللْيَل َوا" :الفرصة.. أمل يقل لك ربك

  .]62[الفرقان: "ُشُكورًا
  هيا أبصر واعتبر:

ربك حيرك الكون كله من أجلك.. تتغري املشاهد، ويتغري األبطال لكي ال متل، ولكي تستمر يف 
َرًة ُألوِلي األَْبَصارِ يـَُقلُب اُهللا اللْيَل َوالنـَهاَر ِإن فِ "اإلبصار واالعتبار  فأطلق  ،]44[النور: " ي َذِلَك َلِعبـْ

لق للطني، إىل أسفل قدميك، فلم ختُ  ابصرك إىل األمام وانظر يف ملكوت السماوات واألرض، وكفى نظرً 
ي َسوِيا َأَفَمن يْمِشي ُمِكبا َعَلى َوْجِهِه َأْهَدى َأمن يْمشِ "قت ألمر عظيم آخره اخللود والنعيم لِ بل خُ 

  .]22[امللك: " َعَلى ِصَراٍط مْسَتِقيمٍ 
غاية وجود هذا الكون، وألجلك خلق اهللا هذا العامل، وأبرزه إىل  - كما يقول حممد إقبال-إنك 

  .)1(الوجود
إن هذا الكون، الذي يرتكب من لون وصوت، والذي تسرح فيه العني، وتتمتع فيه األذن... إنه ليس 

  ه، والغاية اليت تنتهي إليها.وكرك الذي تسرتيح في
ك عوامل وأكوانًا مل تقع عليها عني بعد.. إن هذه العوامل متشوقة هلجومك، وغارتك، لإن هنا

وزحفك.. متشوقة ألبكار أفكار، وبدائع أعمالك.. إن هذا العامل يدور دورته لتنكشف عليك نفسك 
  .)2(وحقيقتك

ز البيان عن وصفك، وتعجز املالئكة عن .. ال تسفه نفسك فأنت (فاتح هذا العامل، ويعج
  .)3(مرافقتك، وعن غايتك)

واعلم أنه (ال حياة لك وال قوام، وال شرف وال كرامة إال ذه املعرفة، فإذا ملكتها ملكت العامل، 
  .)4(وإذا فقدا أصبحت من سقط املتاع)

أيها اإلنسان -ئل، وغائب آفل.. أنت إن كل ما يف العامل من الظواهر الكونية، أو األجرام الفلكية، راحل زا
  .)5(بطل املعركة، وقائد اجليش، وكل ما حولك من سافل وعال، ورخيص وغال، من جنودك وأتباعك - املسلم

  

                                       
  دار القلم. -أليب احلسن الندوي – 122) روائع إقبال ص 1(
  .139السابق ص  ) املصدر2(
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  الذنب األكبر:
العظمى من خلق العقل هو استخدامه يف التعرف على اهللا عز وجل من خالل التفكر  إذن فاحلكمة

ِإن ِفي َخْلِق السَماَواِت َواَألْرِض " - سبحانه-مله من معلومات عنه يف خملوقاته والتعرف على ما حت
 السَماِء ِمن َواْخِتَالِف اللْيِل َوالنـَهاِر َواْلُفْلِك الِتي َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِبَما يَنَفُع الناَس َوَما أَنـَْزَل اُهللا ِمنَ 

َها َوَبث ِفيَها ِمن ُكل َدابٍة َوَتْصرِيِف الريَاِح َوالسَحاِب اْلُمَسخِر بـَْيَن ماٍء فََأْحَيا ِبِه اَألْرَض بـَْعَد َمْوتِ 
  .]164[البقرة: " السَماِء َواَألْرِض آلَيَاٍت لَقْوٍم يـَْعِقُلونَ 

 كونه:   يف ةاملبثوثر القرآن بأمهية استخدام العقل يف التفكر واالعتبار لفهم آيات اهللا وكثريًا ما يذك
 لَقْوٍم َوَسخَر َلُكُم اللْيَل َوالنـَهاَر َوالشْمَس َواْلَقَمَر َوالنُجوُم ُمَسخَراٌت بَِأْمرِِه ِإن ِفي َذِلَك آلَيَاتٍ "

  . ]12[النحل: " يـَْعِقُلونَ 

ا ه نفسه، وظلمها ظلًما عظيمً عطل املرء عقله، وال يستخدمه فيما خلق من أجله فقد سفِ وحني يُ 
وهم يتذكرون أسباب  -والعياذ باهللا-ألنه بذلك قد سار ا إىل اهلاوية.. تأمل معي حال أهل النار 

.. ]10[امللك: " َوقَاُلوا َلْو ُكنا َنْسَمُع َأْو نـَْعِقُل َما ُكنا ِفي َأْصَحاِب السِعيرِ "هالكهم وضياعهم 
وهم يؤنبون أنفسهم على ما وصلوا إليه، بل  أو شركهم أو معاصيهم واملالحظ أم مل يذكروا كفرهم

  ذكروا تعطيلهم لعقوهلم عن االستخدام الصحيح.

.. نعم، لو استخدموا عقوهلم وتفكروا يف آيات اهللا املرئية يف كونه، واملقروءة يف رساالته، لتعرفوا على 
نار، لذلك كان التعقيب اإلهلي رم، ومن مث ألطاعوه وعبدوه وملا كفروا وملا أشركوا، ومن مث ملا دخلوا ال

  .]11[امللك: " فَاْعتَـَرُفوا ِبَذنِبِهْم َفُسْحًقا َألْصَحاِب السِعيرِ على اعرتافهم باحلقيقة +
 إال توابع لتعطيل .. بالفعل: إن ذنبهم األكرب هو هذا الذنب، وما الكفر، وما الشرك، وما الكرب،

ا حيرم نفسه من خري عظيم كان يف متناول يده، ومن مث العقل، فالذي يعطل هذه النعمة العظيمة فإمن
  .]5[التني: " َأْسَفَل َساِفِلينَ "هبط ويهبط حىت يصبح يتنحط مرتبته، و 

َـــْل ُهـــْم َأَضـــل َســـِبيالً " ـــاِم ب ـــَرُهْم َيْســـَمُعوَن أَْو يـَْعِقلُـــوَن ِإْن ُهـــْم ِإال َكاألنـَْع " [الفرقـــان: أَْم َحتَْســـُب َأن َأْكثـَ
44.[  

  ».التفكري فريضة إسالمية«دق عباس العقاد حني قال: وص

  العلم الحقيقي:

إن كان العقل هو حمل العلم واملعرفة، فإن العلم احلقيقي الذي ينبغي أن ينشغل العبد بتحصيله هو 
، لذلك قال بعض املفسرين العلم باهللا عز وجل، وكيف ال ومن خالله تتحقق العبودية احلقة له سبحانه

  أي: إال ليعرفون. ]56[الذاريات: " َوَما َخَلْقُت اْلِجن َواِإلْنَس ِإال لِيَـْعُبُدونِ "عاىل: يف قوله ت
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  ملاذا؟!

  ألم إذا عرفوه: أحبوه، وعظموه، وهابوه، وأطاعوه، وتوكلوا عليه...
  ؟سأل ربه فقال: يا رب، أي عبادك أخشى لك عليه السالمجاء يف األثر أن موسى 

  .)1(هم يبمقال: أعل
.. إذن فتحصيل العلم باهللا هو أهم غاية خللق العقل، وأي علم آخر فينبغي أن يكون تابًعا له، 

  .]19[حممد: " فَاْعَلْم أَنُه الَ ِإَلَه ِإال اهللاُ "وفرًعا منه.. أمل يقل سبحانه 
ياته الدالة التوحيد، ويوقن ا فإنه حيتاج إىل التعرف على ربه من خالل آفلكي يدرك املرء حقيقة 

نُه َعَلى  َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا ِفي اَآلفَاِق َوِفي أَنـُْفِسِهْم َحتى يـََتبَـيَن َلُهْم أَنُه اْلَحق َأَوَلْم َيْكِف ِبَربَك أَ "عليه 
  .]53[فصلت: " ُكل َشْيٍء َشِهيدٌ 

عًضا من املعلومات عنه ذكر ب هأن ،عندما سأله فرعون عن اهللا عليه السالملذلك جند جواب موسى 
قَاَل رَبـَنا  �قَاَل َفَمن ربُكَما يَا ُموَسى "من خالل آثار أمسائه وصفاته املتجلية يف خملوقاته  -سبحانه-

ي  قَاَل ِعْلُمَها ِعْنَد رَبي فِ  �قَاَل َفَما بَاُل اْلُقُروِن اُألوَلى  �الِذي َأْعَطى ُكل َشْيٍء َخْلَقُه ثُم َهَدى 
الِذي َجَعَل َلُكُم اَألْرَض َمْهًدا َوَسَلَك َلُكْم ِفيَها ُسُبًال َوأَنـَْزَل ِمَن  �ِكَتاٍب ال َيِضل رَبي َوَال يَنَسى 

َعاَمُكْم ِإن ِفي َذِلَك آلَيَا �السَماِء َماًء فََأْخَرْجَنا ِبِه َأْزَواًجا من نـَباٍت َشتى  ٍت ُألوِلي ُكُلوا َواْرَعْوا أَنـْ
  ويف هذا املعىن يقول احلافظ ابن رجب: ]54 -49[طه:  "النـَهى

أخرب سبحانه أنه ما خلق السماوات واألرض ونزل األمر إال لنعلم بذلك قدرته وعلمه، فيكون دليالً 
َلُهن يـَتَـنَـزُل  اُهللا الِذي َخَلَق َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَن اَألْرضِ "على معرفته ومعرفة صفاته، كما قال تعاىل:  ِمثـْ

نَـُهن لِتَـْعَلُموا َأن اَهللا َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر َوَأن اَهللا َقْد َأَحاَط ِبُكل َشْيٍء ِعْلًما   .]12[الطالق: " األْمُر بـَيـْ
  ».به«إمنا خيشاه من عباده العلماء، وهم العلماء وأخرب أنه 

  .]28[فاطر:  "ى اَهللا ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ ِإنَما َيْخشَ "قال ابن عباس يف قوله: 
  قال: أي إمنا خيافين من عبادي من عرف جاليل وكربيائي وعظميت.

فأفضل العلم العلم باهللا، وهو العلم بأمسائه وصفاته، وأفعاله اليت توجب لصاحبها معرفة اهللا وخشيته 
  عليه، والرضا عنه، واالشتغال به دون خلقه.وحمبته وهيبته وإجالله وعظمته، والتبتل إليه، والتوكل 

ويتبع ذلك العلم مبالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتفاصيل ذلك، والعلم بأوامر اهللا ونواهيه 
ه من عباده من وشرائعه وأحكامه، وما حيبه من عباده من األقوال، واألعمال الظاهرة والباطنة، وما يكره

                                       
  ).366) أخرجه الدارمي (1(
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  .) 1(طنةااألقوال واألعمال الظاهرة والب
  العلم النافع:

من هنا يتأكد لدينا أن العلم النافع هو الذي يؤدي إىل حتقيق التوحيد قوال وعمال، أو مبعىن آخر: 
هو الذي يؤدي إىل حتسني املعاملة مع اهللا عز وجل فيزداد املرء له خشية وطاعة وحمبة وإنابة واستقامة 

  يتعلمه املرء إىل ذلك صار علما غري نافع. العلم الذي ؤد على صراطه املستقيم، فإن مل يُ 
أعوذ باهللا من علم ال ينفع، ومن «أنه كان يقول:  صلى اهللا عليه وسلمويف صحيح مسلم عن النيب 

، )2(»سلوا اهللا علًما نافًعا، وتعوذوا باهللا من علم ال ينفع«، ويف حديث آخر قال: »قلب ال يخشع
لعلم الذي ال يوجب اخلشوع يف القلب فهو علم غري على أن ا -كما يقول ابن رجب-وهذا يدل 

  .)3(نافع
  اهللا به، وإال كان كسائر األشياء. ىقت ل العلم ألنه يُـ ض ويقول سفيان الثوري: إمنا فُ 

واية وإمنا ر ليس العلم كثرة ال :وكان اإلمام أمحد يقول: أصل العلم خشية اهللا، وقال كثري من السلف
  .)4(العلم اخلشية

  ».ته اخلشية فلك، وإال فعليكنْ ارَ العلم إن قَ «ابن عطاء:  ويف حكم
وعندما سئل اإلمام أمحد عن معروف الكرخي، وقيل له: هل كان معه علم؟ فقال: كان معه أصل 

  .)5(العلم، خشية اهللا عز وجل
َيْخَشى اَهللا ِإنَما "ومن املالحظ أن كلمة العلم يف القرآن كثريًا ما تدور حول هذا املعىن كقوله تعاىل: 

  .]28[فاطر:  "ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ 
َأمْن ُهَو قَاِنٌت آنَاَء اللْيِل َساِجًدا َوقَاِئًما َيْحَذُر اَآلِخَرَة َويـَْرُجو رَْحَمَة رَبِه ُقْل َهْل َيْسَتِوي "وقوله: 

  .]9[الزمر: " الِذيَن يـَْعَلُموَن َوالِذيَن الَ يـَْعَلُمونَ 
  العلم:غاية 

لكي ندرك أكثر وأكثر غاية العلم علينا أن نتذكر غاية وجود اإلنسان على األرض واليت تتمثل يف 
طاعته سبحانه،  حتقيق العبودية احلقة هللا عز وجل وما تشمله من معان خمتلفة يقف على رأسها:

                                       
  القاهرة. –الفاروق احلديثة للطباعة والنشر  – 41، 40/ 1) جمموع رسائل ابن رجب 1(
  ).3635) صحيح اجلامع الصغري (2(
  ك طريًقا يلتمس فيه علًما) البن رحب احلنبلي.) شرح حديث أيب الدرداء (من سل3(
  ) املصدر السابق.4(
  .787/ 2) جمموع رسائل ابن رجب 5(
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م له، واالستعانة به، وخشيته، وحمبته، والشوق إىل لقائه، واألنس به، ودوام اإلنابة إليه، واالستسال
  .والتضحية من أجله، وإقرار شرعه

كما -  باهللا عز وجل» املعرفة«وألن هذه املعاين ال ميكن حتقيقها إال من خالل املرور من باب 
التعرف على الحقائق التي تصل بالمرء إلى تحقيق العبودية هللا عز «كانت غاية العلم هي:   -أسلفنا

  .»وجل بمعانيها المختلفة
-وذا املفهوم  ،ا ندرك مفهوم العلم النافع ومدى ارتباطه بتحسني املعاملة مع اهللا عز وجلذ

ميكننا التعرف على مدى قُرب أو بعد العلوم املختلفة من العلم النافع، مع األخذ يف االعتبار أن  -أيًضا
وهي حتتل املرتبة التالية من األمهية مبكان،  همعرفة األحكام الشرعية، وما يرضي اهللا عز وجل وما يبغض

ا يف حتقيق العبودية احلقة له سبحانه، فالذي ر للعلم باهللا عز وجل وآياته وأفعاله يف خلقه، وذلك لضرو 
  ربه فيفعله، وما الذي يبغضه فيتجنبه. يرضامتأل قلبه خشية هللا عز وجل حيتاج أن يعرف ما الذي يُ 

علم بأحكامه) فقد حاز قصب السبق يف ركب العلماء، لمني (العلم باهللا، واللذلك فإن من مجع العِ 
ويلي ذلك العلم باهللا دون العلم جبميع أحكامه، أما الصنف الثالث والذي يتمثل فيمن يعلم األحكام 

ع هذا العلم يف اجتاه هواه وكل ما جيعله و طَ فهذا الصنف مذموم ألنه قد يُ  ،وليس لديه علم حقيقي باهللا
  .والعياذ باهللا ذلك سبًبا يف هالكه الناس فيكون ىحمل رض

كان يقال: العلماء ثالثة: عامل باهللا خيشى اهللا وليس بعامل بأمر اهللا، وعامل باهللا «قال سفيان الثوري: 
عامل بأمر اهللا خيشى اهللا فذلك العامل الكامل، وعامل بأمر اهللا ليس بعامل باهللا ال خيشى اهللا فذلك العامل 

  .)1(»الفاجر
  عظم:الباب األ

هو العلم باهللا عز  - أول ما ينشغل-أن العلم احلقيقي الذي ينبغي أن ينشغل به العقل  من هنا نقول
  ي علم آخر ينبغي أن يكون تاليا له، منطلًقا منه.ن أوجل، وأ

وبعـد ذلـك نـدخل  ،الـذي ينبغـي أن نـدخل منـه مجيًعـا »البـاب األعظـم«إن علم التوحيد احلقيقي هو 
هللا عـــز وجـــل، فـــإن مل  لفـــة حـــىت نـــتمكن مـــن االســـتفادة احلقيقيـــة منهـــا يف حتقيـــق العبوديـــةإىل العلـــوم املخت

حيدث هذا، وبدأ املـرء يف تعلـم العلـوم املختلفـة متجـاوزًا العلـم بـاهللا عـز وجـل فـإن مقصـود هـذه العلـوم لـن 
  يتحقق بالصورة املطلوبة.

- لن يستطيع  هلمه العلم باهللا عز وجل فإنفعلى سبيل املثال: عندما يتعلم املرء العلوم الكونية قبل تع
  أن يربطها باهللا عز وجل، ومن مث لن تزيده معرفة به سبحانه، وإن تكلف ذلك. -بتلقائية

                                       
  ) املقدمة.367) أخرجه الدارمي (1(
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للعلم فإنه سيستفيد ا استفادة عظيمة يف » الباب األعظم«أما إذا تعلمها بعد دخوله من 
فيزداد ذه العلوم معرفة بربه ومن مث  ،الة عليهاالستدالل على اهللا عز وجل وأمسائه وصفاته، وأفعاله الد

أََلْم تـََر َأن اَهللا أَنـَْزَل ِمَن السَماِء َماًء فََأْخَرْجَنا ِبِه َثَمَراٍت مْخَتِلًفا "خشيته وهذا ما يؤكده قوله تعاىل: 
َوِمَن الناِس َوالدَواب  �َغَرابِيُب ُسوٌد أَْلَوانـَُها َوِمَن اْلِجَباِل ُجَدٌد بِيٌض َوُحْمٌر مْخَتِلٌف أَْلَوانـَُها وَ 

َعاِم ُمْخَتِلٌف أَْلَوانُُه َكَذِلَك ِإنَما َيْخَشى اَهللا ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ    .]28، 27[فاطر: " َواألنـْ

ولكن ينبغي أن مهم وما ينطبق على العلوم الكونية ينطبق على العلوم األخرى، فالعلم بالتاريخ علم 
كون تالًيا ومنطلًقا من العلم باهللا عز وجل، فنرى من خالله أفعاله سبحانه، وسنته يف خلقه عرب احلقب ي

 فنا عليه، وخشيتنا له، وتعلقنا به.واألزمنة السابقة فيزداد تعر  

  العقل الُمعطل:

لوب من خلصنا مما سبق إىل أن وظيفة العقل األوىل هي التعرف على اهللا عز وجل، لذلك فإن املط
  املسلم دوًما أن يقوم بتنمية عقله، وتوسيع مداركه، وفتح نوافذه لتحصيل هذه املعرفة.

إن العقل البشري به كم هائل من النوافذ واخلاليا اليت تقوم باستقبال وختزين املعلومات، ويكفي أن 
يون خلية.. هذه بل 200تعرف أن بعض األحباث العلمية أثبتت أن عدد خاليا املخ يصل إىل ما يقارب 

بليون معلومة، وأن أقصى ما  100 حوايل من ختزين -بإذن اهللا -اخلاليا لديها من الكفاءة ما ميكنها 
والسبب الرئيس يف ذلك هو  ..%)10يتجاوز العشرة باملائة ( ستخدمه اإلنسان من هذه الكفاءة ملي

التفكر فيما يراه من أحداث، وما يتجدد ابتعاده عن أداء الوظيفة اليت خلق من أجلها، واليت تستلزم منه 
  .صفات خالقهمن مشاهد ملخلوقات متنوعة، وأحداث متقلبة، واالستدالل من خالل هذا التفكر على 

املبهرة النافعة إال أن هذا   االخرتاعاتومهما جنح اإلنسان يف اكتشاف اجلديد، ومهما استخدم عقله يف 
أغلب نوافذ هذا يف حني تظل ى قدر حمدود من إمكانات العقل، ال يستهلك سو  - مع أمهيته وضرورته - كله 

على العوامل املختلفة احمليطة أن يُطل قد ُخلق لوظيفة عظيمة تستلزم منه  - يف األساس - العقل مغلقة، ألنه 
  به، وعلى ذاته اليت حتتوي على صورة مصغرة من كتاب الكون، فيتعرف من خالهلا على ربه.

مع -االهتمامات العلمية يف العصور األخرية للبشرية نُدرك أن ة العقل األوىل من هذا التصور لوظيف
تنحصر يف قشرة صغرية، وسطور قليلة من كتاب  -»الطينية«أمهية الكثري منها يف نفع حياة اإلنسان 

َيا "الكون العظيم، وصدق اهللا العظيم  نـْ َن اْلَحَياِة الداَآلِخَرِة ُهْم َغاِفُلوَن َوُهْم َعِن يـَْعَلُموَن ظَاِهًرا م� 
نَـُهَما ِإال بِاْلَحق َوَأجَ  ٍل مَسمى َأَو َلْم يـَتَـَفكُروا ِفي أَنـُْفِسِهم ما َخَلَق اُهللا السَماَواِت َواَألْرَض َوَما بـَيـْ

  .]8، 7[الروم: " َوِإن َكِثيًرا مَن الناِس بِِلَقاِء رَبِهْم َلَكاِفُرونَ 
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  قبل فوات األوان: فلننتبه

استمرت غفلتنا عن حقيقة وجودنا، وعن أمهية استخدام العقل يف فإن كان األمر كذلك، وإن 
االجتاه الصحيح، فمن املتوقع أن مشاعر احلسرة والندم ستتملكنا عند املوت، وبعد انكشاف الغطاء 

مر وعدم االنتفاع بالعقل يف م على تضييع العدالذي يفصل بني عامل الغيب وعامل الشهادة.. سيشتد الن
َلَقْد ُكنَت ِفي َغْفَلٍة مْن َهَذا َفَكَشْفَنا َعنَك ِغطَاَءَك فـََبَصُرَك اْليَـْوَم "الوصول إىل معرفة اهللا عز وجل 

  .]22[ق: " َحِديدٌ 
َواِت ِإن ِفي َخْلِق السَما"بعد نزول اآليات:  صلى اهللا عليه وسلمويكفيك تأكيًدا هلذا املعىن قوله 

ويل لمن قرأ هذه : «]190[آل عمران:  "َواَألْرِض َواْخِتَالِف اللْيِل َوالنـَهاِر آلَيَاٍت ُألوِلي األْلَبابِ 
  .) 1(»اآليات ثم لم يتفكر بها

  ولعل المثال التالي يقرب لنا المعنى أكثر وأكثر:

مجل فندق يف هذا املكان.. لو أن رجًال سافر إىل مكان ما للنزهة واالستجمام، وأقام يف حجرة بأ
على مناظر ساحرة خالبة ما بني ر جار، وحدائق غناء، ومناظر مبهرة ختطف هذه احلجرة تطل 

، فما كان من هذا ا عدد كبري من النوافذ املغلقة واملُغطاة بالُسُرت جهاا باألبصار..، وكل جهة من 
دق، والساحة احمليطة به حيث تقبع سيارته، الرجل إال أن سأل عن النافذة اليت تطل على مدخل الفن

وظل طيلة وجوده ينظر من هذه النافذة فقط ويراقب حركة القادمني واملغادرين، ويطمئن على سيارته، 
وبعد انتهاء مدة إقامته، وبينما هو يغادر الفندق إذا به يلتقي بصديق له كان يقيم يف نفس املكان، 

هذا الصديق واليت ترمجتها كثرة حديثه لصاحبنا عن املناظر اخلالبة  وإذا حبالة من االنبهار تسيطر على
اليت رآها، وأشعة الشمس وهي تتعانق مع صفحة املاء، وألوان األزهار اليت تسر الناظرين و..، ويستمر 

أي شيء من هذا ألنه مل حياول فتح النوافذ اليت  حديث الصديق وصاحبنا يقف مذهوًال، فهو مل يرَ 
  شر معشار ما رآه صديقه!!منها مل تنقل له عُ  ةحجرته، واكتفى بفتح واحد متتلئ ا

.. بال شك ستتملك صاحبنا مشاعر احلسرة والندم على ما فاته من متعة، وسيظل يقول يف نفسه: 
  جازة اليت مل أستفد ا إال يسريًا.يا ليتين حاولت فتح النوافذ األخرى، يا حسريت على اإل

ترقى بأي حال من األحوال إىل جانب حسرة من ينشغل طيلة حياته بطني .. هذا احلسرة ال 
األرض، ويستخدم جزًءا يسريًا من عقله للحفاظ على حياته الطينية دون أن حياول فتح نوافذه ليطل من 

  خالهلا على العامل الكبري الذي ُخلق ألجله.
  

                                       
  ) رواه ابن أيب حامت وابن حبان يف صحيحهما.1(
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  فضيلة التفكر:

يمة ينبغي علينا أن منارسها باستمرار لنفتح من من هنا ندرك أمهية التفكر، وكيف أنه عبادة عظ
صلى اهللا خالهلا نوافذ العقل، فتزداد مساحة الرؤية، وتتسع تبًعا هلا درجة املعرفة باهللا عز وجل.. قال 

  .)1(»تفكروا في خلق اهللا، وال تفكروا في اهللا: «عليه وسلم
  وقال احلسن البصري: تفكر ساعة خري من قيام ليلة.

  كثريًا ما يتمثل بقول القائل:عيينة  بن  وكان سفيان
إذ املــــــــــرء كانــــــــــت لـــــــــــه  

  فكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
ـــــــــــه عـــــــــــربة   ففــــــــــــي كـــــــــــل شــــــــــــيء ل

   
ار حيول، وليل يزول، فكر ال يرتك املسلم (مسارح النظر ترقد وال تكرى إال وهو يقظان الفكر.. تالبف

 ،ف، ما خلق اهللا هذا باطاللُ ومشس جتري، وقمر يسري، وسحاب مكفهر، وحبر مستطر، ووالد يتلف وولد خيَ 
  .)2(ن بعد ذلك ثوابًا وعقابًا)إو 

  علم اليقين:

ليس املقصد من حتصيل العلم باهللا عز وجل هو املعرفة العابرة اليت ختتلط باملعارف املختلفة وال 
تشكل يقني اإلنسان، بل املقصد معرفة ترسخ يف العقل الباطن، وتشكل اليقني، فتتداخل وتتشابك 

َوالراِسُخوَن ِفي "تصوراته ومفاهيمه، فيصبح صاحبها من الراسخني يف العلم باهللا عز وجل وتصوغ 
  .]7[آل عمران: " اْلِعْلِم يـَُقوُلوَن آَمنا بِِه ُكل مْن ِعْنِد رَبـَنا

ولكي نصل إىل هذه الدرجة البد من كثرة عرض املعلومات عن اهللا عز وجل على العقل بأساليب 
، )طنابالعقل ال(إىل منطقة الالشعور أو  فتنتقل تلك املعلومات من منطقة الشعور ىت ال يألفهاخمتلفة ح

  .)3(ومن مث تشكل مبرور الوقت جزًءا من اليقني
  

                                       
  ).3976) صحيح اجلامع الصغري (1(
  وت.بري  - دار الكتب العلمية – 347/ 3) فيض القدير للمناوي 2(
) أي معلومة يتلقاها اإلنسان من خالل مسعه أو بصره أو حواسه املختلفة تذهب إىل جزء يف العقل يسمى (العقل املدرك) أو (الشعور)، 3(

فإذا قبلها العقل املدرك انتقلت إىل اجلزء اآلخر من العقل وهو (الغري مدرك) أو (الالشعور)، والذي يشكل منطقة العلم الراسخ، أو 
، أو املعتقدات، سواء كانت صحيحة أو فاسدة، ولكي يستقر مدلول املعلومة يف منطقة الالشعور البد من تكرار مرورها على اليقني

العقل املدرك مرات ومرات فيمررها إىل (الالشعور) حىت تستقر فيه.. مثال: تعلم قيادة السيارة: يف البداية يتم حتصيل املعلومات 
ا به كذلك وهذا يظهر من خالل تركيز السائق الشديد يف القيادة وعدم التجاوب مع أي أحداث حتدث بالعقل املدرك، واستخدامه

حوله، وبعد تكرار وتكرار مرور معلومات القيادة إىل العقل غري املدرك حيدث استقرار ملدلوهلا فيه، ومن مث ميكن للسائق أن يقود 
وله وهو يقود السيارة، ومثال آخر: تعلم أحكام التجويد وممارستها: يف البداية السيارة بال تفكري، بل إنه ميكنه  احلديث مع من ح

  يكون بالعقل املدرك وبعد ذلك يكون بالعقل غري املدرك، وينطق القارئ اآليات برتتيل دون تفكري يف مواضع أحكام التجويد.
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  مستهدف التربية المعرفية:

بعد أن تعرفنا على الوظيفة األساسية للعقل، واحلكمة من خلقه ميكننا القول بأن هدف الرتبية 
كسابه التلقائية يف التفكري يف كل شيء حيدث إإمناء العقل وتوسيع مداركه، وفتح نوافذه، و  :املعرفية هو

َأَو َلْم يـَْنُظُروا ِفي "وعلى حتمية العودة إليه  حوله واالعتبار به، والتعرف من خالله على اهللا عز وجل
" ْن َعَسى َأن يُكوَن َقِد اقْـتَـَرَب َأَجُلُهمْ َمَلُكوِت السَماَواِت َواَألْرِض َوَما َخَلَق اُهللا ِمن َشْيٍء َوأَ 

  .]185[األعراف: 
  أو بعبارة أخرى:

املطلوب من املسلم إمناء عقله من خالل حتصيل العلم الراسخ النافع باهللا عز وجل والذي يؤدي إىل 
إليه من ، وأي علم آخر يريد أن يتعلمه اإلنسان ينبغي أن يتم الدخول -سبحانه-حتسني املعاملة معه 

  .]19[حممد: " فَاْعَلْم أَنُه الَ ِإَلَه ِإال اهللاُ " »باب التوحيد«هذا الباب.. 
* * *   
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  المحور الثاني

  القلب والتربية اإليمانية      

حيكي أحد األصدقاء أنه يف يوم من األيام استقل سيارة (أجرة)، ويف الطريق بدأ يتجاذب أطراف 
الصالة؟! أداء طرق حديثه معه عن الصالة مث سأله: هل تواظب على احلديث مع سائقها الشاب، وت

فكانت إجابته بالنفي، وما إن بدأ صاحبنا حيدثه عن اهللا عز وجل وعن نعمه املتوالية علينا وأن شكر 
هذه النعم يستوجب طاعته و...، إذا بالسائق يقاطعه حبديث عظيم عن اهللا عز وجل ونعمه السابغة، 

ه، وأنه لوال اهللا ما أبصر أو مسع أو تكلم أو حترك..، واستمر السائق يف حديثه عن اهللا وقيوميته، وحفظ
حىت وصل صاحبنا إىل املكان الذي يريده، وهبط من السيارة وهو يسأل نفسه: إن كان هذا الرجل 

وحيافظ يعرف عن اهللا عز وجل كل هذه املعرفة فلماذا مل ينعكس أثر هذه املعرفة على سلوكه فيطيع ربه 
  على أداء الصالة؟!

   اإلجابة عن هذا السؤال تستدعي التعرف على الفارق بني العقل والقلب..
  :مركز اإلرادة

إال أن  للسلوك العقل هو الذي حيرك اإلنسان، لكانت املعرفة العقلية وحدها تكفي كدافع لو كان 
إال  قيق العبودية ومن مث االستقامة؛ ليس كذلك، فمع أمهية املعرفة وضرورا كبوابة أساسية لتح األمر 

ا ال تكفي لتغيري السلوك.. ملاذا؟!أ  
  ألن الذي يصدر األوامر باحلركة اإلرادية داخل اإلنسان هو القلب وليس العقل.

فالقلب يعد مبثابة مركز اإلرادة واختاذ القرار، ومنه تنطلق األوامر باألفعال اإلرادية وما على اجلميع إال 
أال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا : «صلى اهللا عليه وسلم. قال التنفيذ.

  .) 1(»فسدت فسد الجسد كله إال وهي القلب
(أو  »اإلميان«وما متيل إليه النفس وتشتهي، وقوة  »قوة اهلوى«قوتان:  .. هذا القلب تتجاذبه

قوى منهما وقت اختاذ القرار هو الذي التصديق واالطمئنان) مبا يف العقل من أفكار وقناعات، واأل
  يستويل على اإلرادة، ويوجه القرار لصاحله.

فعندما يسمع املسلم أذان الفجر ويريد أن ينهض من نومه للصالة فإن صراًعا ينشب داخله، بني 
فإن الفجر وبني هوى نفسه وحبها للراحة والنوم وعدم التعرض للمشقة، ضرورة القيام لصالة إميانه بأمهية 

استيقظ فإمنا أيقظه إميانه الذي كان أقوى من اهلوى يف هذه اللحظة، وإن نام فإمنا أنامه هواه الذي كان 

                                       
  ) متفق عليه.1(
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  أقوى من إميانه يف هذه اللحظة.
فذلك  ،وعندما تقع عني املسلم على وجه امرأة أجنبية عنه، فعليه أن يغض بصره، فإن مل يفعل

يف هذه اللحظة كان أقوى من إميانه باهللا، وضرورة إىل املرأة  معناه أن هوى نفسه يف إطالق البصر والنظر
  طاعة أوامره بغض البصر.

[احلج: " َوَمن يـَُعظْم َشَعائَِر اِهللا فَِإنـَها ِمن تـَْقَوى اْلُقُلوبِ "فاإلميان هو الدافع للسلوك اإلجيايب * * 

32[.  
" يُبوا َلَك فَاْعَلْم أَنَما يـَتِبُعوَن َأْهَواَءُهمْ فَِإن لْم َيْسَتجِ "واهلوى هو الدافع للسلوك السليب * * 
  .]50[القصص: 

معىن ذلك أنه إن مل حيدث للمعارف والقناعات املوجودة بالعقل اطمئنان وتصديق قليب بالقدر 
الذي يقاوم اهلوى املضاد هلذه القناعات وينتصر عليه؛ فإن هذه القناعات لن ترتجم إىل سلوك عملي، 

  يصبح كالم املرء وقناعاته يف جانب، وسلوكه يف جانب آخر.ومن مث 

فال يكفي املرء اقتناعه بالفكرة لكي ميارس مقتضاها يف واقعه العملي، بل البد من حتويل هذه 
  الفكرة إىل إميان عميق يف القلب ينتصر على اهلوى.

هلا، بل البد وأن يكون جم وال يكفي كذلك وجود إميان بالفكرة يف القلب لكي يثمر السلوك املرتِ 
  اإلميان أقوى من اهلوى املضاد هلذه الفكرة حىت يستطيع االنتصار عليه وقت اختاذ القرار.

متكن اإلميان البد من  ؛لكي يصبح اإلنفاق يف سبيل اهللا سلوًكا دائًما للعبد :فعلى سبيل املثال
مواجهة قوة هواه الشديدة  -بإذن اهللا- والتصديق واالطمئنان القليب بأمهيته، وفضله حىت يستطيع املرء 

  حلب املال واحلرص عليه والشح به.

مع األخذ يف االعتبار ضرورة التغذية الدائمة هلذا اإلميان حىت يتمكن املسلم من املقاومة املستمرة 
  هلوى نفسه وشحها.

  المعرفة وحدها ال تكفي:

واجبات العبودية هللا عز وجل، بل البد والقيام ب ال تكفي حلدوث االستقامة -إذن-املعرفة العقلية 
وأن تتحول هذه املعرفة إىل إميان عميق يرسخ مدلوله يف القلب وينتصر على اهلوى لينعكس أثره على 

  السلوك.

َولِيَـْعَلَم " :.. البد من تعانق الفكر بالعاطفة لينشأ اإلميان بإذن اهللا، ويتجلى هذا األمر يف قوله تعاىل
  .]54[احلج: " اْلِعْلَم أَنُه اْلَحق ِمن ربَك فـَيُـْؤِمُنوا ِبِه فـَُتْخِبَت َلُه قـُُلوبـُُهمْ الِذيَن ُأوُتوا 
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يف القلب ومن مث يتمكن من االنتصار على  والبد كذلك من استمرار هذا التعانق حىت يرسخ اإلميان
  اهلوى، ويظهر أثره على السلوك، وهذا يستلزم تغذية دائمة هلذا اإلميان.

، فاسألوا الثوبفي جوف أحدكم كما يخلق  )1(إن اإليمان ليخلق: «صلى اهللا عليه وسلمقال 
  .) 2(»اهللا أن يجدد اإليمان في قلوبكم

  أفال تتقون؟

على مجيع خلقه، وبقيامه على شئوم، ومع  -سبحانه-بربوبيته ولقد أخربنا القرآن عن أناس يقرون 
لمون له، وهذا يؤكد أن إقرارهم كان إقرارًا عقلًيا حمًضا ومل ينشأ به هذا اإلقرار فهم ال خيشونه، وال يستس

ُقل لَمِن اَألْرُض َوَمن ِفيَها ِإن ُكْنُتْم تـَْعَلُموَن " :ومن اآليات اليت ختربنا بذلك قوله تعاىل ،إميان يف القلب
 �َواِت السْبِع َوَرب اْلَعْرِش اْلَعِظيِم ُقْل َمن رب السَما  �َسيَـُقوُلوَن ِهللا ُقْل َأَفَال َتذَكُروَن  �

  .]87 -84[املؤمنون: " َسيَـُقوُلوَن ِهللا ُقْل َأَفالَ تـَتـُقونَ 

ُقْل َمن يـَْرزُُقُكم مَن السَماِء َواَألْرِض َأمن َيْمِلُك السْمَع َواألَْبَصاَر َوَمن يْخِرُج اْلَحي ِمَن "وقوله: 
  .]31[يونس: " ُج اْلَميَت ِمَن اْلَحي َوَمن يَدبـُر األْمَر َفَسيَـُقوُلوَن اهللاُ فـَُقْل َأَفالَ تـَتـُقونَ اْلَميِت َوُيْخرِ 

أن اإلسالم هو  -بوضوح شديد -بل إن القرآن الكرمي يقص علينا حال أناس يقرون بأنفسهم 
قَاُلوا ِإن نـتِبِع اْلُهَدى َمَعَك وَ "تباعه خوفًا على حيام ومصاحلهم ادى، لكنهم ال يستطيعون اهلُ 

  .]57[القصص: " نـَُتَخطْف ِمْن َأْرِضَنا
ن كانت الرتبية املعرفية دف إىل إمناء العقل بالعلم النافع ئ.. من هنا تظهر أمهية الرتبية اإلميانية؛ فل

اإلميان ذه املعرفة  الراسخ أال وهو العلم باهللا عز وجل، فإن تربية القلب الصحيحة دف إىل: متكني
  وترسيخها فيه حىت يمن عليه، وتقهر اهلوى، فيسهل على املرء القيام بأعمال العبودية بصورها املختلفة.

.. معىن ذلك أن تغيري السلوك تغيريًا حقيقًيا إجيابًيا البد أن ينطلق من إصالح القلب باإلميان، 
  ك يعكس متكن اهلوى من القلب وضعف اإلميان فيه.وعندما نشاهد تغيريًا سلبًيا يف السلوك فإن ذل

  عندما يضعف اإليمان:
  لعل هذا احلديث عن اإلميان وعالقته بالسلوك يفسر لنا ظاهرة ابتعاد الفعل عن القول، والعمل عن العلم.

ألن مساحة القلب واحدة؛ ليرتتب على ذلك آثار سلبية خطرية  ؛فكلما ضعف اإلميان متكن اهلوى
  ص حبسب درجة ضعف اإلميان.تزيد وتنق

                                       
  ) خيلق: أي يبلى.1(
  ).1090حه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري () صحيح، رواه الطرباين واحلاكم وصح2(
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أنك قد جتد شخصا كثري احلديث عن القيم، واملثل، واألخالق، لكنه  .. فمن آثار ضعف اإلميان:
وقد اعرتاه الضيق من حاله وواقعه لكنه ال ميارس عكس ما يتحدث عنه، ويف بعض األحيان جتده 

  يستطيع تغيريه ألن هواه قد سيطر على إرادته واستوىل عليها.
الرتخص فيما ال ينبغي الرتخص فيه، والتساهل والتباطؤ يف تنفيذ آثار ضعف اإلميان أيًضا:  ومن

أوامر الشرع، والبحث عن الرخص واألعذار، وتبين اآلراء املرجوحة والضعيفة إلجياد املربر واملسوغ للتفلت 
  .للدين من التطبيق الصحيح

صيلها، وارتفاع سقف الطموحات فيها، وانشغال شدة االهتمام بالدنيا، واحلرص على حت: ومن آثاره
  الفكر ا، مع كثرة أحالم اليقظة بالثراء والرفاهية.

، ودوام إحصائه، وكثرة املال واحلزن الشديد على نقصانه شدة احلرص على ومن تلك اآلثار:
قد جنده حياول التملص التفكري يف سبل إمنائه، واستيفاء املرء حلقه املايل التام من اآلخرين، ويف املقابل 

  املالية كاملة جتاههم.من أداء واجباته والتزاماته 

، والعقارات، يضاشدة تركيز املرء يف أمور الدنيا، فتجده متابًعا جيًدا ألسعار العمالت، واألر  :ومنها
  والسيارات...

هال الكذب ضعف الورع، والوقوع يف دائرة الشبهات، واالقرتاب من دائرة احملرمات كاستس ومنها:
  وعدم قول احلقيقة كاملة، وعدم الوفاء بالعهود واملواعيد.

أكثر من اجتاهها إىل دينهم،  -وخباصة أقرانه  - احلسد، حيث تتجه نظرة املرء إىل دنيا غريه ومنها: 
  وترتجم هذه النظرة شعوره الداخلي بالضيق عندما يرى عليهم علًوا جديًدا يف الدنيا.

املسئولية جتاه الدين وقضايا األمة، وينعكس ذلك على أداء الفرد يف الدعوة، ضعف الشعور بومنها: 
كثري األعذار، كثري النقد   .فتجده مرتاخًيا يف القيام بالواجبات، يتحني أي فرصة للهروب من التكاليف.

  لغريه.
ِإنَما " ضعف األخوة يف اهللا، فاألخوة قرينة اإلميان تزيد بزيادته، وتنقص بنقصانه ومنها كذلك:

  .]10[احلجرات: " اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ 
عدم االكرتاث بتضييع الوقت يف توافه األمور، واالس الفارغة، ومن مظاهر ضعف اإلميان: 

  ومشاهدة الفضائيات.
َوِإن  "عدم االنضباط بضوابط الشرع يف املعامالت املادية بني األفراد، وخباصة بني الشركاء ومنها: 

  . ]24[ص: " ا مَن اْلُخَلطَاِء لََيْبِغي بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض ِإال الِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاتِ َكِثيرً 
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  عدم احلزن على فوات الطاعة، أو الوقوع يف املعصية..ومنها كذلك: 
، وإن يقع عليه قاعد حتت جبل خياف أن كأنه  يقول عبد اهللا بن مسعود: إن املؤمن يرى ذنوبه

  . حناه بيده أو دفعه) :(أي )1(كذباب مر على أنفه فقال به هكذاالفاجر يرى ذنوبه  
  اإلميان يصنع املعجزات:

كلما قوى اإلميان حتسن السلوك بشكل تلقائي، واقرتبت املسافة بني القول والفعل، .. ويف املقابل
مال الرب املختلفة حسبما يقتضيه الوقت وكيف ال واإلميان احلي يولد دوًما طاقة، وقوة دافعة للقيام بأع

  والظروف.
أََلْم تـََر َكْيَف َضَرَب اُهللا َمَثًال َكِلَمًة طَيَبًة  "مثارًا طيبة  -دوًما-.. اإلميان هو الشجرة املباركة اليت تثمر 

  .]25، 24[إبراهيم: " ِحيٍن بِِإْذِن رَبـَها تـُْؤِتي ُأُكَلَها ُكل  �َكَشَجَرٍة طَيَبٍة َأْصُلَها ثَاِبٌت َوفـَْرُعَها ِفي السَماِء 

ربه، فرتاه حريًصا على دعوة الناس،  ى.. اإلميان يدفع املرء لبذل أقصى ما ميكن بذله يف سبيل رض
  آمرًا باملعروف، ناهًيا عن املنكر.

ة علة من النشاط، ال يهدأ، وال يكل، وال ميل من تبليغ دعو صاحب اإلميان احلي شخص إجيايب، شُ 
اخلريات يف كل االجتاهات.. ينتظر أي باب يفتح أمامه  ربه وداللة خلقه عليه.. جنده دوًما مسارًعا لفعل

  للتقرب إىل اهللا ليلج فيه.
صلى اهللا قال: كنا نغدو إىل املسجد على عهد رسول اهللا  ى.. روى النسائي عن أيب سعيد بن املعل

قاعد على املنرب، فقلت: لقد حدث  ى اهللا عليه وسلمصلفمررنا يوما ورسول اهللا  ،فنصلى عليه وسلم
َقْد نـََرى تـََقلَب َوْجِهَك ِفي السَماِء فـََلنُـَوليَـنَك "هذه اآلية  صلى اهللا عليه وسلمأمر، فقرأ رسول اهللا 

َلًة تـَْرَضاَها فـََول َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ    .]144[البقرة: " ِقبـْ
، صلى اهللا عليه وسلماآلية، فقلت لصاحيب: تعال نركع ركعتني قبل أن ينزل رسول اهللا حىت فرغ من 

، وصلى صلى اهللا عليه وسلمون أول من صلى (يف اجتاه الكعبة)، فتوارينا فصليناها، مث نزل النيب فنك
   .)2(بالناس الظهر يومئذ

بت احلياة فيه، وشعر صاحبه انفتح القلب وانشرح ود ،.. كلما ازداد اإلميان ودخل نوره القلب
القلب من غفلته زاد تشمريه للسعي حنو بالسكينة والطمأنينة، وزاد انتباهه ويقظته، وكلما استيقظ 

اآلخرة، وقل اهتمامه بالدنيا ورغبته فيها، واشتدت رغبته فيما عند اهللا، وانعكس ذلك يف تعامله مع 
  املال، فيزداد إنفاقه له.. 

                                       
  ).6308) رواه البخاري (1(
  مكتبة العبيكان. -  168/ 1) تفسري القرآن العظيم البن كثري 2(



 33 

جيلس بني أصحابه إذ تال عليهم  صلى اهللا عليه وسلم، وبينما كان رسول اهللا .. يف يوم من األيام
، فإذا بأحد احلاضرين ]11[احلديد: " َمن َذا الِذي يـُْقِرُض اَهللا قـَْرًضا َحَسًنا فـَُيَضاِعَفُه َلهُ "قوله تعاىل: 

  : أيستقرضنا اهللا؟صلى اهللا عليه وسلميقول لرسول اهللا » أبو الدحداح«وهو 
  ».نعم: «صلى اهللا عليه وسلمجيبه في

  فيقول له: لقد أقرضت ريب حائطي (بستاين)..
  ستمائة خنلة.الهذا البستان كان به من النخل ما يقارب 

وانطلق الرجل إىل البستان، وما إن وصل إليه حىت نادى على زوجته: يا أم الدحداح هيا بنا خنرج 
  من البستان فقد أقرضته ريب.

  .)1(صاحلة لزوجها: ربح البيع أبا الدحداح.. ربح البيع أبا الدحداحفقالت املرأة ال

  احلارس األمني:

الداخلي ليكون مبثابة احلارس اليقظ الذي يراقب صاحبه فيدفعه إىل عمل اإلميان احلي يقوي الوازع 
صدق يدفعه لتحري ال ..يف غيبة أو منيمةالصاحلات، ويبعده عن املعاصي والشبهات.. ال يدعه يشارك 

  والتحلي به، وإىل الوفاء بالوعد، ورد األمانة.
غالم ُخيرج له اخلراج، وكان أبو  رضي اهللا عنهقالت: كان أليب بكر  -رضي اهللا عنها- عن عائشة 

بكر يأكل من خراجه، فجاء يوًما بشيء، ووافق من أيب بكر جوًعا فأكل منه لقمة قبل أن يسأل عنه، 
فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت إلنسان يف اجلاهلية، وما فقال له الغالم: تدري ما هذا؟ 

خدعته، فلقيين فأعطاين بذلك، فهذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر إصبعه  أحسن الكهانة، ولكين
  .)2(يف فيه، فقاء كل شيء يف بطنه

  اإليمان وحل المشكالت:
-اس، ألن كل مشكالت اإلنسان كلما قوى اإلميان يف القلوب نقصت وقلت املشكالت بني الن

من األنانية.. نبعت من النظر  نبعت من عبادة النفس والشهوات، نبعت -كما يقول أبو احلسن الندوي
القاصر احملدود.. نبعت من حب الرئاسة.. واإلميان يستطيع أن يتغلب على كل هذا، ويصنع من األمة 

  .)3(أمة جديدة
عندما توىل اخلالفة قام بتعيني عمر  رضي اهللا عنهبكر الصديق  اأب ويكفيك لتأكيد هذا املعىن أن تعلم أن

قاضًيا على املدينة، فمكث عمر سنة مل يفتتح جلسة، ومل خيتصم إليه اثنان، فطلب  رضي اهللا عنهبن اخلطاب 

                                       
  ) رواه الطرباين.1(
  ) رواه البخاري.2(
  .23) نفحات اإلميان أليب احلسن الندوي ص3(
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  ه من القضاء، فقال له أبو بكر: أَِمْن مشقة القضاء تطلب اإلعفاء يا عمر؟!ءمن أيب بكر إعفا

يا خليفة رسول اهللا، ولكن ال حاجة يب عند قوم مؤمنني، عرف كل منهم ما له من حق  فقال: ال
فلم يطلب أكثر منه، وما عليه من واجب فلم يقصر يف أدائه.. أحب كل منهم ألخيه ما حيبه لنفسه.. 
إذا غاب أحدهم تفقدوه، وإذا مرض أحدهم عادوه، وإذا افتقر أعانوه، وإذا احتاج ساعدوه، وإذا 

يب واسوه.. دينهم النصيحة، وخلقهم األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ففيم خيتصمون؟ ففيم أص
  خيتصمون؟!

  اليقظة الدائمة:
حالة اليقظة واالنتباه لدينا.. هذه احلالة هي اليت كلما قوي اإلميان ومتكن نوره من القلب ازدادت 

أََلْم "للفقري نستشعر أن اهللا هو الذي يأخذها  الصدقةفحني نُعطي ستجعل معاملتنا مع اهللا ال مع غريه، 
  .]104[التوبة:  "يـَْعَلُموا َأن اَهللا ُهَو يـَْقَبُل التـْوبََة َعْن ِعَباِدِه َويَْأُخُذ الصَدقَاتِ 

حالة االنتباه هي اليت ستجعلنا نزن كل شيء مبيزان الشرع، فيزداد الورع واخلوف من الوقوع يف دائرة 
  الشبهات.

فجر ملناجاة اهللا، وبث شكوانا إليه والتعبري وًما لالستيقاظ قبل الدحالة االنتباه هي اليت ستدفعنا .. 
  عن حبنا وشوقنا له.

.. حالة االنتباه هي اليت ستجعلنا دوما حنافظ على صالة الفجر يف املسجد، وهي اليت ستبعدنا عن 
  ة الفضائيات.إهدار األوقات فيما ال نفع فيه، وتصرفنا عن كثرة مشاهد

ر من حجم الدنيا يف أعيننا، غ صَ .. ستدفعنا هذه احلالة إىل القيام بواجبات الدعوة خري قيام، وستُ 
  وستقلل طمعنا فيما يف أيدي الناس.

بعون -.. ومع احتمالية وقوعنا يف زالت وغفالت نتيجة ضعفنا البشري، فإن هذه احلال ستدفعنا 
  .]30[ص: " نِْعَم اْلَعْبُد ِإنُه َأوابٌ "لتوبة وجتديد العهد مع اهللا للنهوض من الكبوة وسرعة ا -اهللا

  هكذا كان حال الصحابة:

أم كانوا يف حالة انتباه ويقظة، وليس أدل  -رضوان اهللا عليهم-املالحظ أن السمة العامة للصحابة 
دي اجلهاد وقد كان يف رسوله، فهذا حنظلة يسمع منالواستجابتهم لرم و  على ذلك من سرعة إذعام

  هذا الوقت يف فراشه مع زوجته، فماذا فعل؟!
سارع يليب النداء دون أن يفكر يف أي شيء آخر... حىت الغسل مل يفكر فيه... والتحق مع 

صلى د، وعندما أراد الصحابة دفنه وجدوا بدنه يقطر ماء فأخربهم رسول اهللا هِ د واستشُ حُ املسلمني يف أُ 
  غسلته، بعد أن عرف من زوجته احلالة اليت خرج ا.قد ن املالئكة بأ اهللا عليه وسلم



 35 

  ترى ما الذي دفع حنظلة لفعل ذلك؟!
جيهز نفسه أوًال و.... مث خيرج بعد ذلك؟! لكنه سارع باخلروج انطالقًا من  أناألوىل أمل يكن من 

  بالدنيا. حالة اليقظة القلبية اليت كان يعيشها حىت وإن كان يف أشد حلظات االستمتاع
ويف يوم من األيام كان أنس بن مالك يسقي أبا طلحة وغريه مخرًا إذ جاء رجل فقال: وهل بلغكم 

  اخلرب؟ فقالوا: وما ذاك؟ فقال: ُحرمت اخلمر. قالوا: أهرق هذه القالل يا أنس. 
  .)1(ال أنس: فما سألوا عنها وال راجعوها بعد خرب الرجلق

فيعرفوا طبيعة  صلى اهللا عليه وسلممن اخلرب بأن يذهبوا لرسول اهللا  أمل يكن من الطبيعي أن يستوثقوا
  األمر وحقيقة التحرمي قبل أن يتخذوا أي إجراء؟!

  مل يفعلوا ذلك، بل دفعتهم شدة حساسيتهم اإلميانية، وورعهم ويقظتهم إىل ما فعلوه.

بيت املقدس ستة عشر  صلى إىل صلى اهللا عليه وسلمأن رسول اهللا  رضي اهللا عنه... وعن الرباء 
صلى صالة العصر وصلى معه  هل البيت، وأنَـ بشهرًا أو سبعة عشر شهرًا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قِ 

شهد باهللا لقد صليت مع فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أ ،قوم
  بيت.ل البَ ل مكة، فداروا كما هم قِ بَ قِـ صلى اهللا عليه وسلمالنيب 

: بينما حنن يف الصالة حنو بيت املقدس وحنن ركوع إذا نادى رضي اهللا عنهويقول عمارة بن أوس 
إن القبلة قد حولت إىل الكعبة؛ قال: فأشهد على إمامنا أنه احنرف فتحول هو والرجال  مناد بالباب:

  .)2(والصبيان وهم ركوع حنو الكعبة
ذه السرعة لكلمة مسعوها وهم راكعون؟! مع العلم كيف استجاب هؤالء األخيار   -أخي-أرأيت 

  ا المهم أحد؟ملبأم لو كانوا قد أكملوا صالم على وضعهم األول 
* * *  

                                       
  ).4251) صحيح البخاري (1(
  .168/ 1) تفسري القرآن العظيم 2(
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  :مستهدف التربية اإليمانية

الرتبية اإلميانية هو زيادة اإلميان يف القلب حىت يعلو على  هاهلدف القريب الذي ينبغي أن حتقق
ادة اإلميان يف القلب بالدرجة اليت توقظه من غفلته وجتعله يف حالة من اليقظة اهلوى، أو مبعىن آخر: زي

عندما سأله الصحابة عن  صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا  اذكرهقد هذه احلال ومظاهر واالنتباه، 
واالستعداد اإلنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، «عالمات دخول النور القلب فقال: 

  .)1(»ت قبل نزولهللمو 

.. هذا هو اهلدف القريب الذي إن حتقق فعلينا أال نقف عنده ونكتفي به، بل علينا أن نسعى 
القلب حىت تتحرر إرادته ويصبح قلًبا سليًما على لتحقيق اهلدف البعيد وهو متكني وهيمنة اإلميان 

ْؤِمْن بِاِهللا يـَْهِد قـَْلَبُه َواُهللا ِبُكل َوَمن يُـ "يستقبل األحداث ويتعامل مع مستجدات احلياة بدوافع إميانية 
صلى اهللا كما قال » ومعاملة إميانية«جيد له تفسريًا حينئذ فكل ما يصيبه  ، ]11[التغابن: " َشْيٍء َعِليمٌ 
عجًبا ألمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إال للمؤمن، إن أصابته سراء : «عليه وسلم

  .)2(»إن أصابته ضراء صبر فكان خيًرا لهشكر وكان خيًرا له، و 
، فتستنري بصريته، أبيضأن تصل باملرء إىل تنوير قلبه، حىت يصبح قلًبا الصحيحة .. الرتبية اإلميانية 

  وتعلو حساسيته جتاه كل ما يرضى اهللا عز وجل فيتسابق إىل فعله، وإىل كل ما يبغضه فيسارع إىل تركه.
من : «صلى اهللا عليه وسلمضع مشاعر اإلنسان هللا عز وجل كما قال ن ختُِ .. الرتبية اإلميانية عليها أ

  .)3(»أحب هللا، وأبغض هللا، وأعطى هللا، ومنع هللا، فقد استكمل اإليمان

أن تعبد اهللا  «غاية الرتبية اإلميانية الوصول ملرحلة اإلحسان اليت ذكرت يف حديث جربيل املشهور: 
  .)4(»كأنك تراه

* * *  

                                       
  ) رواه احلاكم والبيهقي يف الزهد. 1(
  ) رواه مسلم.2(
  ). 5965) صحيح، رواه أبو داود وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (3(
  ) رواه مسلم.4(
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  لثالمحور الثا

  النفس وضرورة تزكيتها 

على أصحاب التوجه  ُحيسبونيعمالن سويا يف شركة من الشركات، وكانا ممن وصديقه  »زيد«كان 
  اإلسالمي من حيث احملافظة على أداء الصلوات، وااللتزام إىل حد ما بضوابط اإلسالم وهديه.

كان زيد هو املتسبب   ،طأ ماويف يوم من األيام، وبينما كانا يقومان بأداء عمل مشرتك إذ حدث خ
مل زيًدا على خطئه وخاصة أن وضعه يف الشركة قد يتأثر بسبب هذا اخلطأ، إال أن صديقه فيه، فالمه 

 فاقرتح عليه أن يقوم (فالن)له هو املخطئ، وأراد أن يؤكد ذلك صديقه يعرتف خبطئه، بل واعترب أن 
هو  اه وقصا عليه ما حدث، فكان قراره بأن زيدً فذهبا إلي ،ا بالتحكيم بينهما وحتديد املخطئمصديقه

  املخطئ..

أن حيتكما إىل آخر، ومت له ما لصديقه فطلب » حماباة«واعترب ذلك التحكيم استشاط زيد غضًبا 
هو املخطئ.. ازداد غضب زيد وطلب حكما ثالثًا بعد أن ام احلكم  هأراد ليكون قرار احلكم الثاين بأن

صلة قدمية و...، فذهبا للثالث ويستمع إليهما بإمعان واحملاباة ألنه تربطه بصديقه  بااملةالثاين أيًضا 
... فهل رضخ زيد هلذا لصديقههو املخطئ وعليه االعتذار  امث يكون حكمه مثل سابقيه بأن زيدً 

  األمر؟!
حل وحماباته، وأن هناك مصاصاحبه لألسف مل حيدث هذا بل ازداد غضبه واامه للجميع مبجاملة 

  بينهم وبينه تدفعهم لالحنياز له.
للتشبث مبوقفه  ا.. هذه قصة حقيقية، وليست من نسج اخليال، ليبقى السؤال: ما الذي يدفع زيدً 

الذي مل خيتلف عليه اثنان، وخاصة أن اعرتافه خبطئه لن يرتتب  - الظاهر البني-الرافض لالعرتاف خبطئه 
  عليه عقوبات تصيبه؟

  ظهر مبظهر املخطئ؟! ال يريد أن ي هل ألنه
  هل ألن نفسه تأىب عليه االعرتاف بذلك؟!

  ا من قدره؟!هل ألنه يعترب هذا االعرتاف منقصة يف حقه، وحطً 
قف كثرية بال شك هناك سبب داخلي يف ذات زيد دفعه الختاذ هذا املوقف الذي تكرر منه يف موا

سابقة، فتشبثه برأيه، وعدم اعرتافه خبطئه ذه الطريقة يعكس خلًال يف تعامله مع نفسه، فبدًال من أن 
يقودها إىل التواضع وخفض اجلناح لآلخرين واالعرتاف باخلطأ عند الوقوع فيه، واالعتذار عنه.... بدالً 

فكان ، ة الزائفة والتميز على اآلخرينمن أن يقوم بذلك، حدث العكس فقادته نفسه إىل الشعور بالعز 
  منه ما كان يف املوقف السابق وغريه من املواقف املشاة.
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.. هذه لألسف ليست مشكلة زيد فقط، ولكنها مشكلة متكررة، قد نراها يف أماكن كثرية، 
  شاهد معها آثارًا سلبية خطرية.نو 

  ا وتزكيتها.من هنا تظهر قيمة وأمهية التعرف على النفس، وضرورة جهاده
  ما هي النفس؟!

الشهوات داخل اإلنسان، لذلك فمن طبيعتها أا تطمح دوًما َجمَْمع من تعريفات النفس أا 
لتحقيق ما وى وترغب، وتريد أن يكون هلا حظ ونصيب يف كل عمل يقوم به اإلنسان دون النظر إىل 

 ،حصول على شيء قد يكون فيه ضررهعلى أبويه للعواقب ذلك، كالطفل الذي يقوم بالضغط واإلحلاح 
  .]53[يوسف: " ألمارٌَة بِالسوءِ ِإن النـْفَس "فالنفس كما وصفها القرآن 

  منه. ةوهي ال تأمر بالسوء حلب السوء يف ذاته، ولكن ظًنا منها بإمكانية حتصيل الشهو 
َوُأْحِضَرِت "ًعا حمدوًدا .. ومن صفاا أا شحيحة حتب االستئثار بكل شيء فيه نفع هلا ولو كان نف

 ح128[النساء: " األنـُْفُس الش[.  
ولديها كذلك  .... لديها القابلية للفجور والطغيان إذا تركها صاحبها بدون ترويض وتربية ومتابعة

" ْقَواَهافَأَْلَهَمَها ُفُجورََها َوتَـ  �َونـَْفٍس َوَما َسواَها "وضت وزكيت القابلية لالستكانة والتطويع إذا ما رُ 
  .]8، 7[الشمس: 

  بالتميز عن اآلخرين، وأشد ما يشقيها وحيزا شعورها بالنقص عنهم... أشد ما يسعدها شعورها 
َقْد َأفْـَلَح َمن "وهي ميدان التكليف.. من يزكيها يفلح ويفوز، ومن يرتكها دون ترويض خييب وخيسر 

  .]10، 9[الشمس: " َوَقْد َخاَب َمن َدساَها � زَكاَها
رتك بدون تزكية وتربية ما فعلته مع قوم مثود عندما أبت عليهم ويكفي يف بيان قوة طغياا عندما تُ 

َكذَبْت "نفوسهم اإلميان باآلية العظيمة (الناقة)، بل ودفعتهم إىل قتلها ليحق عليهم العذاب الوبيل 
َفَكذبُوُه فـََعَقُروَها   �ْم َرُسوُل اِهللا نَاَقَة اِهللا َوُسْقَياَها فـََقاَل َلهُ  �ِإِذ انبَـَعَث َأْشَقاَها  �َثُموُد ِبَطْغَواَها 

  .]14 - 11[الشمس: " َفَدْمدَم َعَلْيِهْم رَبـُهْم ِبَذنِبِهْم َفَسواَها
  .]30[املائدة: "َفَطوَعْت َلُه نـَْفُسُه قـَْتَل َأِخيِه فـََقتَـَلهُ " عليه السالموكذلك ما فعلت بابن آدم 

  هوى النفس:أقسام 
 وى ومتيل دوًما إىل حتصيل الشهوات.. هذه الشهوات تنقسم إىل قسمني: قسم جلي النفس ،

 وقسم خفي.  
  ن الطعام والشراب و...عهي اللذة الناجتة  فالشهوة اجللية:
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ن مدح الناس وثنائهم، وكذلك الشعور بالعلو والتميز عاللذة الناجتة تلك فهي  :أما الشهوة اخلفية
  اآلخرين، وارتفاع املنزلة عندهم، والتقدم عليهم. على

وألن النفس حمبوبة، وما تدعو إليه حمبوب جند الكثري من الناس ال ينتبه خلطورا، بل ويسرتسل مع 
أنه بذلك خيوا ويظلمها عندما يتبع هواها،  كدون أن يدر  -وخباصة اخلفية-هواها يف حتصيل الشهوات 
ف من أجلها الذنوب واملخالفات اليت تستدعي وتستوجب العقاب اإلهلي يف ويساهم يف طغياا، ويقرت 

  .]33[النحل: " َوَما ظََلَمُهُم اهللاُ َوَلِكْن َكانُوا أَنـُْفَسُهْم َيْظِلُمونَ "الدنيا واآلخرة 
د اليت .. البعض قد يستشعر أمهية املعرفة، فينمي عقله بالعلوم النافعة، وقد ينتبه لقلبه فيتعاهده باألورا

تزيد اإلميان، ولكنه ينسى أن بداخله من يرتبص بكل أعماله ليأخذ نصيبه وحظه ولذته منها، فيتعرض 
  بذلك عمله خلطر عدم القبول.. إا نفسه اليت بني جنبيه.

  الشهوة الخفية:
ذه  -عز وجل-.. إذن فالنفس هي العقبة الكؤود بيننا وبني اهللا عز وجل، ولقد خلقها اهللا 

ات ليخترب مدى صدق عبوديتنا له، فلوال وجودها ملا وجد العبد أي مشقة يف القيام بالطاعة، الصف
  واإلخالص هللا عز وجل.

وشهوات النفس اجللية قد ضبطها الشرع وحددها من حيث احلالل واحلرام واملباح واملكروه، لذلك 
  بط.ذه الضوا - بعون اهللا- فمن السهل على صاحب اإلميان احلي أن يلتزم 

أما الشهوات اخلفية فمع حتذير الشرع الشديد من االسرتسال معها إال أن الكثريين ال ينتبهون إىل 
هذا التحذير وال يتعاملون معه مثل تعاملهم احلذر واملنضبط مع الشهوات اجللية، وذلك ألن الشهوة 

  اخلفية ألذ وأحب إىل النفس من الشهوة اجللية.
 تسكر النفوس، وجتعلها يف حالة من السعادة والنشوة: الشعور بالرضا ومن أهم الشهوات اخلفية اليت

عن النفس، والتميز عن اآلخرين، وعلو املنزلة عندهم، وإذا أردت ختيل هذه املشاعر فما عليك إال أن 
  تتذكر حالك عندما تتعرض للمدح من غريك...

لة عند الناس من خالل حتسني الشهوات اخلفية اليت حترص عليها النفس: علو املنز  صورومن .. 
وجتويد العمل أمامهم، وذكر ما خفى من األعمال اإلجيابية هلم، كل ذلك قد يفعله املرء من أجل 

 ...استنطاق مدحهم وثنائهم عليه، وعلو املنزلة عندهم، ومن مث استجالب الشعور بالرضا عن النفس
  وة!!وما أدراك ما شعور الرضا عن النفس وما فيه من لذة وحال

.. وليس حرص املرء على إظهار عمله أو التحدث عنه هو وحده الذي يستجلب به مشاعر الرضا 
أال وهو  - يف السر والعلن -هناك ما هو أخطر من ذلك إلمكانية مالزمته لكل عمل  عن نفسه، بل

  إعجاب املرء بعمله أو إمكاناته، واستعظامه هلما.
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يؤدي و الغرور، واالخنداع بنفسه إىل فإنه يؤدي به استسلم له و هذا األمر إذا ما جتاوب معه اإلنسان 
ويكفي أن إبليس  ،به كذلك إىل الكرب والتعايل على اآلخرين، ورفض االنصياع للحق واالعرتاف باخلطأ

ٌر مْنهُ "رفض أمر اهللا عز وجل بالسجود آلدم بسبب متكن هذا األمر منه    .]12 [األعراف:" قَاَل أَنَا َخيـْ
  الرضا عن النفس واإلعجاب بها:خطورة 

املالزم له، ويعرض صاحبه ملقت  ط العملبأمراض القلوب، وهو حيمن الرضا عن النفس واإلعجاب ا  
   .)1(»النادم ينتظر الرحمة، والمعجب ينتظر المقت: «صلى اهللا عليه وسلماهللا.. قال 

  .)2(»يه غضبانمن تعظم في نفسه، واختال في مشيته، لقى اهللا وهو عل«وقال: 
فأما المهلكات: فشح مطاع، : «صلى اهللا عليه وسلموهو من املهلكات اليت لك املرء. قال 

  .)3(»وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه
  وقيل للسيدة عائشة رضي اهللا عنها: مىت يكون الرجل مسيئا؟ قالت: إذا ظن أنه حمسن.

ْوَم ُحنَـْيٍن ِإْذ َأْعَجَبْتُكْم َكثْـَرُتُكْم فـََلْم تـُْغِن َعنُكْم َويَـ "جب يؤدي إىل اخلذالن وقلة التوفيق .. والعُ 
  .]25[التوبة: "َشْيًئا َوَضاَقْت َعَلْيُكُم اَألْرُض ِبَما رَُحَبْت ثُم َولْيُتم مْدِبرِينَ 

رضي بكر الصديق  ويف العراق، بعث إليه أب رضي اهللا عنهوعندما توالت انتصارات خالد بن الوليد 
واحلظوة، فأمتم  جب فقال له: فليهنئك أبا سليمان النيةبرسالة يهنئه على النصر وحيذره من العُ  هللا عنها

ل بعمل فإن اهللا له املن وهو ويل د يتمم اهللا لك، وال يدخلنك عجب فتخسر وختذل، وإياك أن تُ 
  .)4(اجلزاء

  ما هو الُعجب؟!

  .)5(»أن ترى أن عندك شيًئا ليس عند غريك: «عرفه عبد اهللا بن املباركاإلعجاب بالنفس كما يُ 
  ا فقد تلبس بالعجب. مهلُ ضُ فعندما يرى املرء أنه ميلك أشياء ذاتية ال ميلكها غريه، وأنه يفَ 

حتقيق ما يريد فقد تلبس  -من خالل االستعانة ا-وعندما يرى املرء أنه ميلك أشياء ذاتية ميكنه 
  بالعجب.

ندي أشياء ليست عند غريي.. عندي صوت حسن، عندي سرعة فإن قلت: ولكين بالفعل ع

                                       
  ).7254) أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان (1(
  ).6157امع () صحيح، رواه اإلمام أمحد، والبخاري يف األدب املفرد، وأورده األلباين يف صحيح اجل2(
  ).3045) حسن: أخرجه الطيالسي عن ابن عمر، وأورده األلباين يف صحيح اجلامع (3(
  .385/ 3نقال عن تاريخ الطربي  –جدة  -دار األندلس اخلضراء – 129) األخفياء لوليد سعيد باحكم ص 4(
  بريوت. -مؤسسة الرسالة-   407/ 8) سري أعالم النبالء للذهيب 5(
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  بديهة، عندي مقدرة على االستيعاب.
  .]156[البقرة:  "ِإنا هللاِ "يف احلقيقة هذه األشياء ما هي إال إمكانات وهبها اهللا لك، فهي ملك لربك 

  .]120[املائدة: "ن ِهللا ُمْلُك السَماَواِت َواَألْرِض َوَما ِفيهِ "وقد أعارك إياها ألجل مسمى 
ُقِل اللُهم َماِلَك اْلُمْلِك تـُْؤِتي اْلُمْلَك َمن َتَشاُء َوتَنزُِع اْلُمْلَك ِممْن "وسيسرتدها منك مىت شاء 

َنا يـُْرَجُعونَ "،]26[آل عمران:  "َتَشاءُ  َها َوِإلَيـْ   .]40[مرمي: " ِإنا َنْحُن نَِرُث اَألْرَض َوَمْن َعَليـْ
دث وتنشئ النتائج، حية، ومن ناحية أخرى فإن هذه اإلمكانات ال ميكنها بذاا أن حتُ .. هذا من نا

[القمر: " َوأَنُه ُهَو َأْضَحَك َوأَْبَكى" ا بآنٍ فاهللا عز وجل هو الذي يبث فيها الفاعلية حلظة بلحظة، وآنً 

43[.  
  .]22[يونس: " ُهَو الِذي ُيَسيـرُُكْم ِفي اْلبَـر َواْلَبْحرِ "

  عجب بشيء ليس ملكك؟ وكيف تفرح بشيء ال ميكنك استخدامه وال تفعيله بدون مدد اهللا؟فكيف تُ 

.. إذا أردت أن تعجب وتفرح، فافرح بربك الذي وهبك هذه اإلمكانات، ومكنك من استخدامها 
  .]170[آل عمران: " َفرِِحيَن ِبَما آتَاُهُم اهللاُ ِمن َفْضِلهِ "

  .س وبإمكاناا.. هذا خبصوص اإلعجاب بالنف
لنفسه، وينسى أن اهللا عز وجل هو  هأما اإلعجاب بالعمل فهو أن ينسب املرء أي جناح حيقق

  املتفضل عليه باإلعانة والتوفيق واإلمداد.
  .)1(»اهللا عز وجل منالعجب هو محد النفس على ما عملت أو علمت، ونسيان أن النعم «قال احملاسيب: 

يدعوك الستعظام عملك واستكثاره، فتقول يف نفسك: لقد (والعجب خاطر يهيج يف داخلك 
قويت وصربت واستطعت فعل كذا.. لقد جاهدت.. لقد فهمت كذا.. صمت يف يوم شديد احلر.. 

  .)2(فرًحا من نفسك بقوا، معظًما هلا، مع نسيان نعمة اهللا عليك يف القيام بذلك) ،لقد أنفقت كذا
  ؟جب العمللماذا يحبط العُ 

على أدائه، أما املعجب  -سبحانه-عني به جل ال يقبل إال ما كان خالًصا لوجهه، واستُ اهللا عز و 
  فيستعني بنفسه أكثر مما يستعني باهللا، لذلك قال ابن تيمية:

» 
ُ
  ».ا أن املرائي ال حيقق إياك نعبدعجب بنفسه ال حيقق إياك نستعني، كمامل
  إلخالص هللا عز وجل.جب حيبط العمل الصاحل الذي الزمه ألنه ينايف افالعُ 

                                       
  املنصورة. -دار اليقني – 420وق اهللا للمحاسيب ص ) الرعاية حلق1(
  .422، 421) املصدر السابق ص 2(
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يا معشر احلواريني كم من سراج قد أطفأته الريح، وكم من عابد «يقول:  عليه السالم.. كان املسيح 
   .)1(»قد أفسده العجب

لو لم تكونوا تذنبون، لخفت عليكم ما هو : «صلى اهللا عليه وسلممن هنا ندرك خطورة حتذيره 
  .)2(»جبجب، العُ أكبر منه: العُ 

بن معاذ حتذيرًا شديًدا فيقول: إياكم والعجب، فإن العجب مهلكة ألهله، وإن العجب ويطلق حيىي 
يأكل احلسنات كما تأكل النار احلطب.. فالذي يبيت نائًما ويصبح نادما، خري ممن يبيت قائًما ويصبح 

  معجًبا.
  .)3(وقال ابن احلاج يف املدخل: من كان يف نفسه شيء فهو عند اهللا ال شيء

  صالًحا ترضاه:وأن أعمل 
الرضا عن النفس واإلعجاب ا مرض خطري يعرف طريقه جيًدا إىل النفوس إن مل يتم االنتباه إليه 

 ن ضده، والوقوف له باملرصاد.والتحص  
ولنعلم مجيًعا أنه ليست العربة يف أداء املرء للعمل الصاحل فقط، بل يف إحسان هذا العمل، وأال ختالطه آفة 

أن له صاحبه دالل به، واستشعار تفسد العمل هو إعجاب املرء به، واستعظامه له، واإل تفسده، وأعظم آفة
  .]6[املدثر: " َوالَ َتْمُنْن َتْسَتْكِثرُ "اهللا، أو عند الناس بسبب قيامه ذا العمل منزلة خاصة عند 

" ا تـَْرَضاهُ ًـ اِلحَوَأْن َأْعَمَل صَ ".. البد وأن يكون شعارنا وحنن نقوم بالعمل قول العبد الصاحل: 
  .]15[األحقاف: 

على املرء أن يعمل العمل وأن جيتهد يف أن يكون توجهه وقصده ونيته اليت حتركه أو بعبارة أخرى: 
للقيام ذا العمل هو ابتغاء رضى اهللا، وليس هذا فحسب، بل عليه أن يستعني به سبحانه على أداء 

وبعد العمل، عليه أن يفرح بربه أن أعانه ووفقه للقيام  ]123[هود: " فَاْعُبْدُه َوتـَوَكْل َعَلْيهِ "هذا العمل 
، وعليه كذلك أن يالزمه الشعور ]58[يونس: " ُقْل ِبَفْضِل اِهللا َوِبَرْحَمِتِه فَِبَذِلَك فـَْليَـْفَرُحوا"ذا العمل 

 ولو جزًءا يسريًا من بالتقصري يف جنب اهللا، ومن مث االستغفار ألن هذا العمل ال يليق جبالله، وال يويف
  .ه املستحق عليه.. دين النعم املتوالية بالليل والنهار بشىت أنواعهاينْ حقه سبحانه، ودَ 

                                       
  ) الزهد لإلمام أمحد.1(
  ).5303) صحيح اجلامع الصغري (2(
  بريوت.-دار الكتب العلمية  – 25/ 2) املدخل البن احلاج 3(
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ثُم َأِفيُضوا ِمْن " :ويدل على أمهية مالزمة هذا الشعور للعبد بعد جناحه يف أداء الطاعة قوله تعاىل
َورَأَْيَت الناَس  � ِإَذا َجاَء َنْصُر اِهللا َواْلَفْتحُ "وقوله:  ]199رة: [البق" َحْيُث َأفَاَض الناُس َواْستَـْغِفُروا اهللاَ 

  .[سورة النصر]" َفَسبْح ِبَحْمِد رَبَك َواْستَـْغِفْرُه ِإنُه َكاَن تـَوابًا � َيْدُخُلوَن ِفي ِديِن اِهللا َأفْـَواًجا
مر برجل يدعو ويتضرع، فقال: يا  معليه السالجاء يف كتاب الزهد لإلمام أمحد أن نيب اهللا موسى 

   .)1(له حىت ينظر يف حقي عليه واه ما استجبتقرب ارمحه، فأوحى اهللا إليه: لو دعاين حىت تنقطع 
فإن مل نفعل ذلك، وإن سكن املرء إىل نفسه، واستعان بإمكاناته عند أداء العمل، ومل يستعن بربه 

نفسه بعد العمل، فقد عرض هذا العمل لإلحباط استعانة حقيقية، ومل ينسب الفضل إليه، وأعجب ب
  والعياذ باهللا.

  ماذا لو أهملت التربية النفسية؟!
عندما يهمل املرء تزكية نفسه فمن املتوقع أن تظهر عليه، وعلى الدائرة احمليطة به الكثري من اآلثار 

  السلبية.. هذه اآلثار ستتفاوت من شخص آلخر حبسب درجة إمهال تزكية النفس.
عَجب استحواذ  :فمن تلك اآلثار املتوقعة

ُ
بنفسه على احلديث يف أي لقاء جيمعه مع غريه ألنه امل

  يرى أنه أحسن من يتكلم.
ُمعرضا ل له نفسه أنه أحسن من يفكر، لذلك قد جتده مصرا على فرض رأيه على من حوله، سو وستُ 

  يم هلا اعتبارًا.يسفه آراءهم، وال يققد بل االستماع إىل آراء اآلخرين، عن 
إكثاره من نصح اآلخرين وتوجيههم، ونقد آرائهم وأفعاهلم، ويف نفس الوقت  .. ومن تلك اآلثار:

جتده ال يقبل النصح من أحد وخاصة من أقرانه أو من هم أقل منه سنا أو شأنا، وال يسمح ألحد بنقد 
  أفعاله. وأآرائه 

إىل اضطره ذلك نفسه من أي اام بالتقصري ولو  عليه االعرتاف خبطئه، وجيتهد يف تربئةيصعب .. 
  الكذب أو اام اآلخرين بالتجين عليه وظلمه.

َوتقدم غريه خلطوة واحدة،  علة نشاط، فإذا ما مت تأخريه ولوإذا ما تويل رئاسة عمل (ما) تراه ش..  
 مكانه، وكثرة نقده؛ أصابه الفتور، وأخذ يتهرب من أداء التكاليف، مع تصيده ألخطاء من أخذ عليه

  والتقليل من شأن أعماله.
احلديث عنهم، فإن اضطر لذلك جتده جيتهد يف إبراز  ىويتحاش ... ال حيب الناجحني من أقرانه،

  ، والتقليل من حجم جناحهم.سلبيام
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 ..يل .... عندما يتحدث يف أي حمفل فإنك جتده دوما يصبغ كالمه باحلديث عن نفسه (أنا
  من تكرار ذلك. عندي)، وال ميل

... ال يقوم بتفويض غريه من أقرانه، أو من يعمل حتت يديه بأداء أعماله ذات الصبغة التوجيهية ولو  
  ألنه ال يري أن هناك من ميكنه أن يؤدي مثل أدائه املتفرد، ويوجه مثل توجيهه املتوحد. ،كانت صغرية

حديثه، وعدم العمل معه بتفان وحب، هم من ق.. كل هذه وغريه قد يؤدي إىل نفور الناس منه، وضي
ن نصف الذكاء مع التواضع أحب إىل قلوب الناس وأنفع إ«: -رمحه اهللا-فكما يقول مصطفي السباعي 

  .)1(»للمجتمع من ذكاء كامل مع الغرور

  مناذج مضيئة:
طر آفة عنها وأدركوا أن أخ اأدركت األجيال األوىل خطورة إمهال تزكية النفس، والسكون إليها، والرض

ميكن أن تصيب املرء هي أن يذوق طعم نفسه، فيطوع كل أعماله وأقواله وحركاته إلسعادها، وسقايتها 
  .واهلم تدل على ذلكفكانت أحواهلم وأق ما تستلذ به

ملتواضعني.. أخرج ابن سيد ا صلى اهللا عليه وسلمالرسول حممد هذا األمر وم يف ولقد كان قد
 اهللا يبيت له بطعام فقالت له عائشة: لو أكلت يا نقد أُ  صلى اهللا عليه وسلم املبارك يف الزهد أن النيب

بل آكل كما يأكل «ميس األرض ا وقال:  دوأنت متكئ كان أهون عليك، فأصغي جببهته حىت كا
  .)2(»العبد وأنا جالس كما يجلس العبد،فإنما أنا عبد

ي أحد على غخر أحد على أحد، وال يبإلى أن تواضعوا حتى ال يف ىإن اهللا أوح«ومن أقوله: 
  .)3(»أحد

رحم اهللا أخي يوسف لو أنا : «صلى اهللا عليه وسلمومن صور استصغاره وتواضعه مع نفسه قوله 
 »"اْرِجْع ِإَلى رَبَك فَاْسأَْلُه َما بَاُل النْسَوةِ ": أتاني الرسول بعد طول الحبس ألسرعت اإلجابة حين قال

]50[يوسف: 
)4(.  

هون عليك، فإني لست بملك، إنما «ا دخل عليه رجل فأصابته من هيبته رعدة، فقال له: وعندم
  .)5(»أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد
خيطبها بعد توليه أول خطبة يصعد على املنرب يف  -رضي اهللا عنه-وهذا صاحبه أبو بكر الصديق 

                                       
  اة ملصطفي السباعي.) هكذا علمتين احلي1(
  ).53) يف زيادات نعيم بن محاد ص (193) الزهد البن املبارك برقم (2(
  ) رواه مسلم.3(
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نص األحاديث النبوية خري األمة، ولكنه مل ، مع إنه ب»لقد وليت عليكم ولست خبريكم«اخلالفة ويقول: 
 :عليهنُِقش يعش مع هذه احلقيقة، ومل يتجاوب معها، بل كان دائم احلذر من نفسه، وكان يلبس خامتا 

  ».عبد ذليل لرب جليل«
ليها، فأعجبت ا. إست مرة درعا يل جديدة فجعلت أنظر بوتقول السيدة عائشة رضي اهللا عنها: ل

تنظرين؟ إن اهللا ليس بناظر إليك، قلت: ومم ذاك؟ قال: أما علمت أن العبد إذا  فقال أبو بكر: ما
  يفارق تلك الزينة؟حىت دخله العجب بزينة الدنيا مقته اهللا عز وجل 

 1(ر عنكقالت: فنزعته فتصدقت به.. فقال أبو بكر: عسي ذلك أن يكف(.  
قال: ما زال الشيطان يب آنفا حىت رأيت صرف نوهذا أبو عبيدة بن اجلراح وقد أم قوما يوما، فلما ا

  .)2(أن يل فضال على من خلفي، ال أؤم أبًدا
على  ىعمر بن اخلطاب يوما: الصالة جامعة.. وصعد املنرب وقال: أيها الناس، لقد رأيتين أرع ىوناد

  يل القبضة من التمر والزبيب، فأظل يف يوم وأي يوم.. مث نزل!! نخاالت يل من بين خمزوم فيقبض
   يا أمري املؤمنني ما زادت على أن قمئت نفسك.فقال عبد الرمحن بن عوف: واهللا

فقال عمر: وحيك يا ابن عوف، إين خلوت فحدثتين نفسي فقالت: أنت أمري املؤمنني فمن ذا 
  أفضل منك؟ فأردت أن أعرفها نفسها.

: يا أمري املؤمنني ال وعلى عاتقه قربة ماء، فقلت رضي اهللا عنهوقال عروة: رأيت عمر بن اخلطاب 
ينبغي لك هذا، فقال: ملا أتتين الوفود بالسمع والطاعة دخلت يف نفس خنوة، فأحببت أن أكسرها، 

  .)3(بالقربة إىل حجرة امرأة من األنصار فأفرغها يف إنائها ىومض
* * *  

  :مستهدف التربية النفسية

عاهد املرء لنفسه، وعدم االطمئنان هلا، أو من تكان البد غاية يف األمهية،  أمر  تزكية النفسملا كانت 
  الوثوق ا.

البد من تزكية النفس، وتربيتها على العبودية هللا عز وجل، واليت تصل باملرء إىل اليقني بأنه باهللا 
الكفر أن يرتكه اهللا عز وجل: وبني وبإمداداته ال بنفسه العاجزة األمارة بالسوء، وأن يوقن كذلك بأن بينه 

-، أمل يكن من دعاء إبراهيم ]21[النور: " َفْضُل اِهللا َعَلْيُكْم َورَْحَمُتُه َما زََكا ِمنُكم مْن َأَحٍد أََبًدا َوَلْوالَ "
                                       

  .1/37م ، نقال عن حلية األولياء أليب نعي98) العجب لعمر بن موسي ص 1(
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  .]35[إبراهيم: " َواْجُنْبِني َوبَِني َأن نـْعُبَد األْصَنامَ ": - عليه السالم
عانه وحبب إليه القيام ا، وحده هو الذي أ -عز وجل-..ويوقن أيضا بأن أي طاعة يؤديها فاهللا 

َوِإِن اْهَتَدْيُت فَِبَما "وبعث فيه القوة الالزمة ألدائها، وأزاح عنه العوائق اليت من شأا أن تعطله عنها 
  .]50[سبأ: " يُوِحي ِإَلي رَبي

تحقيق نكران الذات، وممارسة التواضع بصورة تلقائية غير  :.. التربية النفسية تهدف إلى
الناس جميعا أفضل منه،   ىوتهدف كذلك إلى أن يكون المرء عند نفسه صغيًرا، وأن ير  متكلفة،

ال تستصغر أحًدا فإن العاقبة منطوية، والعبد ال يدري بم يختم له. فإذا «كما يقول اإلمام النووي: 
، هللا أعلى منك مقاما، وأنت من الفاسقيننفسك عليه، فربما كان في علم ا رَ ـرأيت عاصيا فال تَ 

   ».ويصير يشفع فيك يوم القيامة...
* * *  
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  المحور الرابع

  بذل الجهد في سبيل اهللا  

  (التربية الحركية)

، فاحلركة همن طبيعية اإلنسان أي إنسان احلركة وبذل اجلهد يف سبيل تلبية احتياجاته، وحتقيق أهداف
  دليل احلياة.

تؤدي إىل النجاح يف حتقيق هدف  ،توجيه صحيح حىت تكون مثمرةهلا من .. هذه احلركة البد 
  وجود اإلنسان على األرض.

ار بمل خيلقنا ويسكننا األرض لكي نأكل أو نشرب أو نتزوج، بل خلقنا ألداء اخت -عز وجل- فاهللا 
  .بالغيب - هسبحان-العبودية له 

الصحيح ار أن نقوم باحملافظة على أجسادنا والعمل على منوها باالخت انعم، علينا وحنن نؤدي هذ ..
بالغذاء النافع حىت نستطيع أن نؤدي تكاليف االختبار، والبد من التزاوج حىت تظهر األجيال اجلديدة 

  اليت قدر اهللا وجودها.. وهكذا.
ار العبودية، وعدم االنشغال بزينة احلياة بلناس مجيعا اخلري، والنجاح يف اختلوألن اهللا عز وجل يريد 

عددة كان آخرها رسالة القرآن واليت كلف أمة اإلسالم بنشرها يف الدنيا فقد أرسل إليهم رسائل مت
َر ُأمٍة ُأْخرَِجْت لِلناِس تَأُمُروَن بِالْ "العاملني  َهْوَن َعِن الْ ـُكْنُتْم َخيـْ [آل " ُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن بِاهللاِ ـَمْعُروِف َوتـَنـْ

الم الستنقاذ كل من فيه خري وشوق ، لذلك فإن من أهم واجبات املسلم نشر دعوة اإلس]110عمران: 
  إىل اهلداية.

َوَمْن َأْحَسُن قـَْوًال ممن َدَعا ِإَلى اِهللا َوَعِمَل َصاِلًحا "فمن أحب األعمال إىل اهللا دعوة اخللق إليه 
  .]108[فصلت:  "َوقَاَل ِإنِني ِمَن اْلُمْسِلِمينَ 

ْسِجِد َـ مـَحاج َوِعَمارََة الْ ـَأَجَعْلُتْم ِسَقايََة الْ "ومن أحب األعمال إىل اهللا كذلك بذل اجلهد يف سبيله: 
  .]19[التوبة: " َراِم َكَمْن آَمَن بِاِهللا َواْليَـْوِم اَآلِخِر َوَجاَهَد ِفي َسِبيِل اِهللا الَ َيْستَـُووَن ِعْنَد اهللاِ َـ اْلح

  ال مصادمة للفطرة:
لتفرغ للدعوة؛ فاإلسالم ال يصادم الفطرة، بل اجلهد يف سبيل اهللا ترك الدنيا، وابذل من  ليس املقصد

.. فإن «بن عمرو: لعبد اهللا  صلى اهللا عليه وسلمتفريط كما قال أو يليب احتياجاا دون إفراط 
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  .)1(»حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقاعليك لجسدك عليك حقا،وإن لعينك 
ة املسلم خمصًصا لتلبية احتياجاته، واحتياجات فمن الضروري أن يكون هناك جزًءا معتربًا من حرك

ولكي يستفيد املرء من هذا اجلزء املعترب من  .من يعوهلم دون إخالل بواجباته الدعوية كما سيأيت بيانه
سب بعض املهارات اليت من شأا أن حتسن أداءه، واليت تكاملبذول؛ من املناسب أن يتعلم وياجلهد 

  ، ومن أمثلة تلك املهارات:»لذاتتطوير ا«يطلقون عليها مسمي 
خرين، التخطيط، فن التعامل مع الزوجة واألوالد، مع األخذ يف االعتبار إدارة الوقت، التواصل مع اآل

ضرورة احلذر من االنبهار ذا األمر واالنسياق وراءه بالدرجة اليت تشغل الوقت والفكر، وتبعد املسلم 
  وة غريه.عن مهمته األساسية يف إصالح نفسه ودع
 
ُ
نات للطعام، فهي ال تصنع شخصية متكاملة، وال تبين حس إن هذه املهارات ينبغي أن تكون كامل

  فكرا، وال تنور قلبا، وال تزكي نفسا.
ولكن البد من وضعها يف مكاا الطبيعي يف سلم أولويات  -بعون اهللا-ن األداء س .. بالفعل هي حتُ 

جناح سريع يف بعض اجلزئيات، فتأيت عنده  منبريق شعاراا، ومبا حتققه ال ينساق املرء وراء حىت الرتبية 
، وتقومي سلوكه، وأن ما تهبنتيجة عكسية، ويظن أن إتقانه لعدد من املهارات كفيل بتكوين شخصي

ذه املهارات..كل ذلك قد حيدث نتيجة الفراغ الداخلي، وعدم وضوح  رينقص األمة هو االهتمام أكث
  ة وظيفة املسلم على األرض.ية لطبيعؤ الر 

 هونعود فنؤكد بأن هذا الكالم ليس معناه الزهد يف هذا (الفن) بل معناه وضعه يف حجم
 ا.الطبيعي،فاحلكمة ضالة املؤمن أين وجدها فهو أوىل الناس   

  بذل الجهد في سبيل اهللا:
ن يكون له جهد وحركة يف سبيل باإلضافة إىل حركة املرء لتلبية احتياجاته املعيشية؛ فإن على املسلم أ

  :اهللا من خالل حمورين أساسيني

  العمل الصالح المحور األول: 
عمل بالطاعات واألعمال الصاحلة اليت أمره اهللا ا، وجيتهد يف القيام باألعمال يأن على املسلم 

  قدر املستطاع.» فضائل األعمال«املندوبة واليت تسمي 
َوَمن يَْأتِِه ُمْؤِمًنا َقْد َعِمَل "د من إتباعه بالعمل الصاحل: فلكي يرسخ اإلميان يف القلب الب
  .]75[طه: " الصاِلَحاِت فَُأولَِئَك َلُهُم الدرََجاُت اْلُعال

                                       
  ) رواه البخاري.1(
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املسلم أن تكون دائرة بذل جهده األوىل هي نفسه وأن جيتهد يف استكمال جوانب الرتبية  ىفعل
وأن جيتهد كذلك يف العمل بكل ما يبلغه من  ،انية والنفسية)الثالثة املشار إليها آنفا (املعرفية واإلمي

  حىت يكتب من أهلها.موافقة للسنة أعمال صاحلة 
اإلمام النووي: ينبغي لمن بلغه شيء من فضائل األعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة  ليقو 

 لى اهللا عليه وسلمصليكون من أهله،وال ينبغي أن يتركه مطلقا، بل يأتي بما تيسر منه، لقول النبي 
  .)1(»وا منه ما استطعتمتإذا أمرتكم بشيء فأ«لى صحته: في الحديث المتفق ع

  المحور الثاني: دعوة الخلق إلى اهللا:
" ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اهللاِ "وعلى املسلم أن يكون له جهد معترب يبذله يف الدعوة إىل اهللا 

  .]108[يوسف: 
الكاملة هللا عز وجل، بل البد من  ةملسلم صاحلا يف نفسه ليحقق العبودية احلقفال يكفي أن يكون ا

ُقْل ِإني َلن ُيِجيَرِني ِمَن اِهللا َأَحٌد َوَلْن َأِجَد ِمن ُدونِِه "واجب تبليغ رسالة ربه، ودعوة خلقه إليه بقيامه 
  .]23، 22[اجلن: " ِإال َبَالًغا مَن اِهللا َوِرَساالَتِهِ  �ُمْلَتَحًدا 

اإلسالم منذ أن اختارها اهللا عز وجل لتقود  ةوليس هذا أمرًا اختياريا، بل هو تكليف إهلي ألم
  البشرية وتسعدها باإلسالم.

" وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًة َوَسطًا لَتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى الناسِ "نه تكليف إهلي بالشهادة على الناس إ.. 
  .]14[البقرة: 
 ،ي نشهد على الناس شهادة صحيحة البد من تبليغهم الرسالة أوال على أحسن ما يكون التبليغولك

ة عن هذه الشهادة كان نا اهللا عز وجل  يوم القياملَ أَ هم من هذه الرسالة، فإذ ما سَ فمث التعرف على موق
ومل بعضهم ) فاستجاب إننا قمنا بتبليغ الرسالة إىل قوم (كذا) و (كذا :مبثلهجنيب ض أن رت فاجلواب امل

  يستجب اآلخر.
ربه رسالة .. من هنا نقول بأن تربية الفرد ال تكتمل إال إذا كانت له حركة وجهد يبذله يف تبليغ 

  ودعوة خلقه إليه.
فيقول: كلف اهللا املؤمنني مبهمة، وألقي على عاتقهم بواجب  يؤكد اإلمام حسن البنا على هذا املعىن

شمس اإلسالم، فذلك قوله بق، وإرشاد الناس مجيعا إىل اخلري، وإنارة العامل كله هو: هداية البشر إىل احل
َر َلَعلُكْم تـُْفِلُحوَن تبارك وتعاىل: +  يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا رَبُكْم َوافْـَعُلوا اْلَخيـْ

                                       
  الرياض. - دار اهلدى - 28، 27) األذكار للنووي ص 1(
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يِن ِمْن َحَرٍج ملَة أَبِيُكْم َوَجاِهُدوا ِفي اِهللا َحق ِجَهاِدِه ُهَو � اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الد
َراِهيَم ُهَو َسماُكُم اْلُمْسِلِميَن ِمن قـَْبُل َوِفي َهَذا لَِيُكوَن الرُسوُل َشِهيًدا َعَلْيُكْم َوَتُكونُوا ُشَهدَ  اَء َعَلى ِإبـْ

  . ]78، 77[احلج: " الناسِ 
القرآن الكرمي يقيم املسلمني أوصياء على البشرية القاصرة، ويعطيهم حق اهليمنة معين هذا أن 

  .النبيلةوالسيادة على الدنيا خلدمة هذه الوصايا 
  ويستطرد قائال حتت عنوان: وصاية املسلم تضحية ال استفادة.

يس له فيها شيء، مث بني اهللا تبارك وتعاىل أن املؤمن يف سبيل هذه الغاية قد باع هللا نفسه وماله فل
ِإن اَهللا اْشتَـَرى ِمَن "وإمنا هي وقف على جناح هذه الدعوة وإيصاهلا إىل قلوب الناس، وذلك قوله تعاىل: 

  .]111[التوبة:  "ُهُم اْلَجنةَ ـْم بَِأن لَ ُـ ُمْؤِمِنيَن أَنـُْفَسُهْم َوَأْمَواَلهـالْ 
  خرته جزاء تضحيته.آيكسب أن املسلم جيعل دنياه وقفا على دعوته ل ىومن ذلك نر 

ومن هنا كان الفاتح املسلم أستاًذا يتصف بكل ما جيب أن يتحلى به األستاذ من نور وهداية ورمحة 
 1(ر وإرشاد وتعليمورأفة، وكان الفتح اإلسالمي فتح متدين وحتض(.  

  واإسالماه:

احلاجة تشتد إليه يف هذا إال أن  ولئن كان بذل اجلهد يف سبيل اهللا مطلوبًا من املسلم يف كل وقت؛
، كيف ال واملسلمون قد أصبحوا حتت أقدام أعدائهم، وتراجع دورهم ىالعصر أكثر من أي وقت مض

 احلضاري، وأصبحوا عالة على األمم األخرى، باإلضافة إىل تغلغل املشروع الصهيوين يف ديار اإلسالم،
ابتعاد املسلمني عن تطبيق تعاليم دينهم بصورة واستعالء الباطل، وارتفاع رايات املادية والعلمانية، مع 

  صحيحة..
من هنا تربز احلاجة لبذل غاية اجلهد يف اجتاه تغيري هذا الوضع، واملسامهة الفعالة يف بناء املشروع 

  .]11[الرعد:  "مْ ِإن اَهللا الَ يـَُغيـُر َما ِبَقْوٍم َحتى يـَُغيـُروا َما بِأَنـُْفِسهِ "تعاىل:  هاإلسالمي الذي ينطلق من قول
  مستهدف التربية الحركية:

املسلم يف احلياة، وهدفها أن يكون له أثر طيب يف  حركة الرتبية احلركية البد وأن تشمل ضبط وتوجيه 
َنَما ُكنتُ "كل مكان حيل فيها  اءه يف إقامة املشروع ، وأن يساهم مسامهة بن ]31[مرمي: " َوَجَعَلِني ُمَبارًَكا َأيـْ

الذي يهدف إىل استئناف احلياة اإلسالمية الصحيحة، ويهدف كذلك إىل إنقاذ البشرية من اإلسالمي 
يُن ُكلُه هللاِ "الضياع، وإسعادها باإلسالم  39[األنفال: " َوَيُكوَن الد.[  

                                       
  بتصرف يسري. 35، 34) رسالة إىل أي شيء ندعو الناس؟ ص 1(
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  ويــــــــــل التربـــــــــالتكام

  تفتح نوافذه، وتتسع مداركه... عقل املسلم حباجة إىل تغذيته باملعرفة النافعة حىت يكتمل منوه، وت
  تجدد حىت يستضيء، وينفتح ويصبح قلبا سليما.م.. وقلبه حباجة إىل إميان 

  .. ونفسه حباجة، إىل ترويض وتزكية حىت يسلس قيادها وارتداؤها رداء العبودية هللا عز وجل.
من -وحىت حيقق  .. أما حركة املسلم فهي حباجة إىل توجيه مستمر حىت يكون له أثر نافع يف احلياة،

  مراد ربه من وجوده كمسلم حيمل طوق النجاة للبشرية مجعاء. -خالل ذلك األثر
.. هذه األمور األربعة ال يكفي لتحقيقها اهتمام حلظي، أو إمداد عابر، بل ال بد من دوام اإلمداد 

  والرعاية حىت يظهر األثر املطلوب.
أوامره ونواهيه، وما يرضيه وما بفه بربه، ويعرفه ر عَ الذي يُـ  * فالعقل حباجة إىل دوام التغذية بالعلم النافع

، ويعرفه كذلك بكيفية حتقيق مراده سبحانه بنشر دينه، وإسعاد خلقه باإلسالم، وما يستدعيه يغضبه
  ا ألحوال املخاطبني، وبيئام املختلفة.ذلك من أن يكون عاملا بزمانه، فامها لدينه، مدركً 

  العبودية هللا عز وجل.أداء حقوق سر على املسلم يَ معرفة كل ما من شأنه أن يُـ ويلحق بالعلم النافع 
الرتبية «ن أردنا حتقيق مستهدف إمع األخذ يف االعتبار ضرورة استمرار تغذية العقل ذه املعارف 

  .»املعرفية
ه سمعها يف (فضائية)، أو يقرؤها من خالل تصفحيوعندما يغذي املرء عقله مبعلومات عشوائية 

ث دِ لن حيُ  لهت من كتاب.. فالغالب أن هذا كاللشبكة العنكبوتية (اإلنرتنت)، أو بقراءته بضع صفح
قربه أو بعده عن مفهوم  ىومد ،حلظيا، ناهيك عن نوعية ما يقرأأثره األثر الذي حتدثنا عنه، بل سيكون 

  العلم النافع.
ن االستذكار واملدارسة، والصرب على الكتاب حىت أما إذا أردنا أثرًا تربويا حقيقًيا للعلم النافع فالبد م

  ايته، مع استخراج اجلديد واملفيد منه.
  إحسان العمل أوًال: 

أما خبصوص القلب: فلكي يتنور، ويصبح قلًبا سليما البد من دوام إمداده باإلميان حىت تتحرر 
  احل يف أي وقت، وأي اجتاه.صاحبه اختاذ القرار بالعمل الصمث يسهل على إرادته من أسر اهلوى، ومن 

هو اإلكثار من األوراد واألعمال الصاحلة فقط » الرتبية اإلميانية«وليس املطلوب لتحقيق مستهدف 
القلب وحتركه  األثر الناتج عنها، بل املطلوب هو االجتهاد يف حضورو دون النظر إىل كيفية أدائها 

الِذيَن ِإَذا ذُِكَر اُهللا " التأثر هي أوقات زيادة اإلميان أوقاتفمع العمل، وتأثرها وجتاوا وانفعال املشاعر 
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  .]2[األنفال: " َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه زَاَدتْـُهْم ِإيَمانًا
خيتلف باختالفها، ففي الدعاء يسمي هو حركة القلب واملشاعر مع العمل، و » عنوان«والتأثر 

 ا، ومع آيات الوعد والرجاء: فرحا واستبشارً ا ورهبةً خشوعا، ومع آيات الوعيد: خوفً  ، ويف الصالةعاتضر 
التأثر واالنفعال مع العمل فهذا معناه أن القلب مل يستفد منه بزيادة اإلميان  ال حيدث وهكذا... وعندما

مكثرا من يف شخصية البعض ممن تراه حمافظا على الصلوات، و  التناقضوهذا قد يفسر لنا سبب  فيه،
الكذب، أو الغش، وقد تراه حيرص على املال ويسيء معاملة  نمع ذلك فهو ال يتورع عو د راالنوافل واألو 
  من حوله.

فالتشخيص الصحيح هلذه احلالة أن أثر األعمال الصاحلة مل يصل للقلب، ومل يزد اإلميان فيه، ومن 
اللهم إني أعوذ بك من : «عليه وسلم صلى اهللاثمر حتسنا يف السلوك، لذلك كان من دعائه يمث مل 

  .)1(»صالة ال تنفع
كر خري من قيام ليلة والقلب فاهللا عنهما يقول: ركعتان مقتصدتان يف ت يوكان ابن عباس رض

  .)2(ساهٍ 
ويقول ابن رجب: كان السلف يوصون بإتقان العمل وتحسينه دون اإلكثار منه، فإن العمل 

وقال بعضهم:إن الرجلين  .ن الكثير مع الغفلة وعدم اإلتقانالقليل مع التحسين واإلتقان أفضل م
  .)3(ليقومان في الصف، وما بين صالتهما كما بين السماء واألرض

  حذر نفسك:ا
أن يسيء الظن ا، عليه و يغفل عنها، و أنفسه،  ىومع دوام إمداد القلب باإلميان على املرء أال ينس

عدم التوجه بالعمل لغريه سبحانه،  يهص هللا عز وجل، وعلمع جماهدا دوما على لزوم الصدق واإلخال
وأن يضبط فرحه بعد جناحه يف أداء  وكذلك فإن عليه أن يريب نفسه على االستعانة باهللا يف أموره كلها،

وعليه أيضا أن  ،العمل، وأن جيعل هذا الفرح: فرًحا باهللا وبفضله أن أعانة ووفقه على إمتام هذا العمل
  ى نكران الذات، والتواضع، وأن يكون يفيريب نفسه عل

الناس مجيًعا أفضل منه، وأن يالزمه الشعور باليأس من النجاة بعمله،  ىعني نفسه صغريا، وأن ير  
ه املستحق، وأن يوقن بأن جناته متعلقة بعفو نْ وأن عمله مهما كثر فلن يويف مثقال ذرة من حق اهللا وديَـ 

  اهللا عنه ورمحته إياه..

                                       
  ).1546) رواه أبو داود(1(
  ).927بارك برقم () الزهد البن امل2(
  .1/352) جمموع رسائل ابن رجب 3(
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عاين ال يكفي جمرد معرفتها لكي تتحقق، بل البد من ممارستها، والرتبية عليها، واختبار .. هذه امل
  النفس دوما فيها.

  الحركة المباركة:
ومع االهتمام بالرتبية املعرفية واإلميانية والنفسية البد من االهتمام كذلك بالرتبية احلركية اليت دف 

  بليغ دعوته.إىل التعود على بذل اجلهد يف سبيل اهللا وت
أن يتحرك ويبذل جهده من أجل خدمة دينه حسبما تتحني ظروفه، بل  - أسلفناكما -وال يكفي 

  خيطط لوقته.عندما عها يف أولوياته ض، وأن ي»منهج حياة«ينبغي أن تشكل عنده 
  هملت التربية؟ماذا لو أُ 

 ث، ولو حداآلخرعلى حمور دون  هذه احملاور األربعة للرتبية علينا االهتمام ا مجيًعا، وعدم الرتكيز
هذا لكان النتاج: تشوه يف الشخصية، وعدم ظهور مثرة الرتبية املتكاملة أال وهي حتقيق العبودية هللا عز 

  .وجل مبفهومها الصحيح
فعندما حيدث اهتمام بتحصيل العلم دون االهتمام بزيادة اإلميان، فستكون النتيجة املتوقعة: شخص  

ا للنصوص، كثري احلديث عن القيم واملبادئ واملعاين العظيمة، لكنك جتد يف املقابل كثري التنظري، حافظً 
واقعا خيتلف عن األقوال والتنظريات، فهو يتحدث عن العدل واملساواة، بينما ال يتعامل هو مع اآلخرين 

حيرص  ذه القيم وخباصة مع من يرأسهم..يتحدث عن الزهد يف الدنيا وأمهية العمل لآلخرة يف حني
  على مجع املال، وينفق منه حبساب شديد، ويدقق يف كل شيء، ويف أتفه األمور.

.. كل هذا وغريه بسبب عدم االهتمام باإلميان بنفس درجة االهتمام بالعلم، فالذي يقرب املسافة 
  سلفنا.بني القول والفعل، ويرتجم العلم إىل سلوك هو الطاقة والقوة الروحية املتولدة من اإلميان كما أ

أما عندما يتم االهتمام باإلميان دون العلم فستجد أمامك شخصا جاهال مشوها يتشدد فيما ال 
  ينبغي التشدد فيه، ويرتخص فيما ال ينبغي الرتخص فيه.

ستجد شخصا ضيق األفق ال يستطيع أن يتعامل مع فقه الواقع ومستجدات العصر، ولعل يف قصة 
وتسعني نفسا مث تاقت نفسه  اك، فهذا الرجل الذي كان قد قتل تسعً ما يؤكد ذل -قاتل املائة-التائب 

للتوبة فسأل عن أعبد الناس فدلوه على راهب، فذهب إليه وأخربه مبا فعله مث سأله: هل يل من توبة؟!! 
تعكس مدي جهله باهللا عز وجل الغفور الرحيم، فما كان من الرجل إال أن قتله  يفكانت إجابته بالنف

 حية املائة.ضسه من التوبة، ليكمل به البعد أن يأ  
وبعد ذلك تاقت نفسه مرة أخرى للتوبة، فسأل عن أعلم الناس، فدلوه على عامل مبفهوم العلم 

هل يل من توبة بعد كل ما فعلته؟!، فطمأنه  :الصحيح أال وهو العلم باهللا وبأحكامه فذهب إليه وسأله
يغفر الذنوب مجيًعا، مث طلب منه أن يغادر بلدته إىل  -وجل عز-هذه العامل، وأجابه بأن له توبة فاهللا 
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  .هره مباضيك ذَ بلدة أخرى حىت حتسن توبته بوجوده يف وسط طيب ال يُ 
  نسان من اجلهل!! وما أخطر على اإلنسان من ضعف اإلميان!!اإلضر على أ فما

  أعلم ولكن ال أستطيع:
خطورا على اإلنسان مع إمهال الرتبية  ىعلى النفس ومد.. ويف حالة االهتمام بالرتبية النفسية والتعرف 

على حاله وكيف أنه يكثر حزيًنا  لنقد لنفسه،ااإلميانية الصحيحة، فمن املتوقع أن جتد أمامك شخصا كثري 
من احلديث عن نفسه وإجنازاته، لكنه ال يستطيع ترك ما يتضايق منه ألنه ال جيد القوة الدافعة جلهاد نفسه أال 

  قوة اإلميان.وهي 

  عبادة الذات:
أما يف حالة االهتمام بالعلم واإلميان مع عدم االنتباه للنفس، وإمهال تزكيتها، فسيكون النتاج: 

نفسه  ىاق لفعل اخلري وبذل اجلهد، لكنه متورم يف ذاته،ال ير سب  شخص كثري العبادة، كثري املعلومات..
غذى إميانه بنفسه يادته وأوراده وبذله يف الغالب سغريه بعكس ذلك، ألن عب ى، وير مكربةإال بعدسة 

داء العجب،  -جنازات والنجاحات مبرور األيام واستمرار اإل-وبقدراته وأنه أفضل من غريه، فيتمكن منه 
  ومن ورائه الغرور والكرب والعياذ باهللا، فيعرض نفسه ملقت ربه وحبوط عمله.

يت على نفسي أن ال أثيب عبًدا من عبادي إال عبًدا قد ين قد آلإيا داود قال تعاىل:  جاء يف األثر:
له عين... وأنه ال يطمئن إىل نفسه بنظرها  اء كنفه بني يدي أنه ال غىنقعلمت من طلبه وإرادته وإل

  ...)1(وفعاهلا إال وكلته إليها
  تفريغ الطاقة وبذل الجهد:

أيت كذلك أمهية التعود على بذل اجلهد يف ومع ضرورة االهتمام بالرتبية املعرفية واإلميانية والنفسية ت
 ويف دعوة الناس إليه، فلو مل يتحرك املسلم، ويعلم الناس ما تعلمه، ويأخذ بأيديهم لتغيري ما سبيل اهللا

اخلمول والكسل، ولن يدرك أسرار الكثري من املعاين اليت و بأنفسهم بإذن اهللا فإنه سيصاب بالفتور 
الناس  اومل يستخدمه تركإذا ما تُ اليت رسها يف الواقع العملي، كالبئر يتعلمها، وكيف ال، وهو ال ميا

  .توجف اهؤ ما ضوغا تنأسِ 
لعلم واإلميان وتزكية النفس ال يدرك لالكرمي الذي يعد مبثابة املصدر األول فعلى سبيل املثال: القرآن 

  .)2(تحرك بهوال يعلم مدلوالته إال إنسان يؤمن به وي -كما يقول سيد قطب-أسراره قاعد 
ويقول: والذين يتلمسون معاين القرآن ودالالته وهم قاعدون، يدرسونه دراسة بيانية أو فنية ال 

                                       
  ) احملبة هللا للجنيد.1(
  .4/2038) يف ظالل القرآن 2(
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ميلكون أن جيدوا من حقيقته شيًئا يف هذه القعدة الباردة الساكنة بعيًدا عن احلركة... إن حقيقة القرآن 
  .)1(ال تنكشف للقاعدين أبًدا

  خطورة الحركة بدون زاد:
قابل ، فإن احلركة وبذل اجلهد يف سبيل اهللا، إن مل يكن وراءها زاد متجدد فإن عواقب وخيمة ويف امل

مثل الذي يعلم الناس : «صلى اهللا عليه وسلمستلحق بصاحبها، ويكفيك يف بيان هذه اخلطورة قوله 
  .)2(»نفسه، مثل الفتيلة، تضيء للناس، وتحرق نفسها ىالخير، وينس

  معا: البد من الزاد، والبد من التحرك ذا الزاد.... فالبد من األمرين 
إن العالقة بني الزاد واحلركة، كالعالقة بني خزان املياه، وضغط املياه املتدفق من الصنبور املتصل به، 

فإذا نقص منسوب املياه يف اخلزان  ،ها من الصنبورقكمية املياه يف اخلزان تكون قوة تدفحسب   ىفعل
بور لن خيرج نح اخلزان فارغا، فإن الصبإذا ما أصأما من الصنبور،  ااملاء ينزل ضعيفً  بشكل كبري، فإن تيار

نفسه، وال يتزود مبا حيتاجه وينفعه، فهو  ى(ماء)، بل سيخرج (هواًء) وهذا هو حال الداعية الذي ينس
دا، وينفق يبذل جه قد ينجح يف قيامه بأعمال دعوية بني الناس، لكنها أعمال غري مؤثرة أو منتجة ..

  سواء على نفسه أو اآلخرين. ،ذكروقتا وماال ولكن دون أثر إجيايب يُ 
  ال استثناء ألحد:

مع ف، صلى اهللا عليه وسلم.. لو جاز ألحد أن يرتك نفسه بدون زاد، جلاز لسيد البشر حممد 
، ]7[الشرح: " اْنَصبْ فَِإَذا فـََرْغَت فَ "الشديد بتبليغ دعوة ربه، جند اخلطاب اإلهلي املوجه إليه:  هانشغال

  .)3(أي إذا فرغت من اجلهاد، ودعوة الناس، فانصب للعبادة
جيده حريصا على دوام ذكر اهللا، وقراءة القرآن، وقيام الليل،  صلى اهللا عليه وسلموالذي يتأمل واقعه 

  .)4(لدرجة أنه مل يرتك القيام يف سفر أو حضر كما أخربت بذلك السيدة عائشة رضي اهللا عنها
ولك أن تتأكد أكثر وأكثر بضرورة عدم التهاون يف التزود اليومي بالزاد النافع إذا ما قرأت هذا  

  احلديث:
من  صلى اهللا عليه وسلمعن أوس بن حذيفة الثقفي أنه كان يف الوفد الذين وفدوا على رسول اهللا 

ء، وهو قائم حىت يراوح بني بين مالك فأنزهلم يف قبة يف املسجد، قال: فكان يأتينا فيحدثنا بعد العشا

                                       
  .4/1864) املصدر السابق 1(
  ).5837) صحيح، رواه الطرباين وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (2(
  .4/479) انظر: تفسري القرآن العظيم البن كثري 3(
  ) رواه أبو داود.4(
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  قدميه من طول القيام.. فاحتبس عنا ليلة، 
  أ رَ نعم طَ «فقلنا: يا رسول اهللا لبثت عنا الليلة أكثر مما كنت تلبث! فقال: 

  .)1(»حزبي من القرآن، فكرهت أن أخرج من المسجد حتى أقضيه علىّ 
احلركة، ويدركون و يوازنون بني الزاد كانوا دوما   -رضوان اهللا عليهم-وعلى هذا النهج كان الصحابة 

فهذا عبد الرمحن بن عبد القاري يقص علينا قصة عجيبة حدثت له مع عمر بن  ؛خطورة إمهال التزود
، فحبسين طويال، مث أذن يل وقال: إين كنت جرةاباهل، يقول: استأذنت على عمر رضي اهللا عنهاخلطاب 

  .)2(يف قضاء وردي
بذل يف ساحات الرغم من اجلهد العظيم الذي يُ  ىل يف املعارك.. فعلفعل األوائ وإن تعجب فعجبٌ 

القتال إال أننا جندهم حيرصون على قيام الليل، وتالوة القرآن، والتضرع إىل اهللا عز وجل!! ولك أن 
  هذا اخلرب: ةبقراء تتأكد من هذا املعىن

املسلمني على جيش الفرس واليت استمرت بضعة أيام، وانتهت بانتصار جيش  ؛بعد معركة القادسية
رسالة يبشره  رضي اهللا عنهإىل عمر بن اخلطاب  رضي اهللا عنهأرسل قائد اجليش سعد بن أيب وقاص 

  ن مما جاء فيها:افيها بالفتح، فك
  منورجال  ، وفالن، وفالن،ئوأصيب من املسلمني سعد بن عبيد القار «
  يدوون بالقرآن إذا جن كانوا عامل.. م ههللا، فإناملسلمني ال يعلمهم إال ا 

  .)3(»ساد في النهار ال تشبههم األسودآوهم  عليهم الليل كدوى النحل،
  هكذا كانوا:

  وعندما ننظر إىل حال املصلحني الذين كان هلم أثر إجيايب يف تاريخ 
  األمة، جندهم قد حققوا التوازن بني االهتمام بتحصيل الزاد وبني احلركة وبذل اجلهد يف سبيل اهللا.

  يقول القاضي ابن شداد عن القائد العظيم صالح الدين األيويب:
يوما أنه من سنين ما   شديد المواظبة عليها، حتى إنه ذكر -رحمه اهللا- وأما الصالة، فكان 

الرواتب، وكان له صلوات يصليها إذا استيقظ من  إال جماعة، وكان يواظب على السنن ىصل
يحب سماع القرآن العظيم، وكان خاشع  -رحمه اهللا-، وكان قبل قيام الفجر بها ىالليل، وإال أت

                                       
  رواه أبو داود، وابن ماجه، وأمحد.) 1(
  ) فضائل القرآن أليب عبيد اهلروي.2(
  .7/50) البداية والنهاية البن كثري 3(
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  .)1(القلب، غزير الدمع، إذا سمع القرآن يخشع قلبه وتدمع عينه في معظم أوقاته
  .هالوضوح يف كالم متامواضح  وعندما نقرأ يف رسائل اإلمام ادد حسن البنا، جند أن هذا املعىن

  دعو الناس:يف رسالة إىل أي شيء ن -رمحه اهللا-يقول 
يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا "إن مهمة املسلم احلق خلصها اهللا تبارك وتعاىل يف قوله: 

َر َلَعلُكْم تـُْفِلُحوَن  َوَجاِهُدوا ِفي اِهللا َحق ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما  �َواْعُبُدوا رَبُكْم َوافْـَعُلوا اْلَخيـْ
َراِهيَم ُهَو َسماُكُم اْلُمْسِلِميَن ِمن قـَْبُل َوِفي َهَذا لِيَ  َجَعلَ  يِن ِمْن َحَرٍج ملَة أَبِيُكْم ِإبـْ ُكوَن َعَلْيُكْم ِفي الد

بِاِهللا ُهَو  الرُسوُل َشِهيًدا َعَلْيُكْم َوَتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى الناِس فََأِقيُموا الصَالَة َوآُتوا الزَكاَة َواْعَتِصُموا
  .]78، 77[احلج: " َمْوالَُكْم فَِنْعَم اْلَمْوَلى َونِْعَم النِصيرُ 

 ن يقيموا أ.. يأمر اهللا املسلمني أن يركعوا ويسجدوا و ض ال لبس فيه وال غمو .. هذا كالم بني
أن يقوم ا الصالة، وأن يفعلوا اخلري ما استطاعوا...وتلك هي املهمة الفردية لكل مسلم اليت جيب عليه 

  بنفسه يف خلوة أو مجاعة.
  مث أمرهم بعد ذلك أن جياهدوا يف اهللا حق جهاده بنشر الدعوة وتعليمها بني الناس.

وقد كشف اهللا عن سر هذا التكليف وحكمة هذه الفريضة، فبني هلم أنه اجتباهم واصطفاهم دون 
يف دعوته..  صلى اهللا عليه وسلماهللا رسول  ةاس خلقه، وأمنائه على شريعته، وورثو الناس ليكونوا سُ 
اليت ندب اهللا إليها املسلمني مجيعا..أن يكونوا صفا واحًدا، وكتلة وقوة، وأن اجلماعية وتلك هي املهمة 

  البشرية ويهديها سواء السبيل. ذيكونوا هم جيش اخلالص الذي ينق
 ..من صالة وصوم فرديةال مث أوضح احلق تبارك وتعاىل للناس بعد ذلك الرابطة بني التكاليف

ا معا، حىت ال يكون مبالتكاليف االجتماعية، وأن األوىل وسيلة للثانية، وأن العقيدة الصحيحة أساسه
ألناس مندوحة من القعود عن فرائضهم الفردية حبجة أم يعملون للمجموع، وحىت ال يكون آلخرين 

  بادام، مستغرقون يف صلتهم برم.مندوحة عن القعود عن العمل للمجموع حبجة أم مشغولون بع

  ويستطرد قائال:

عبادة ربكم، واجلهاد يف سبيل التمكني لدينكم وإعزاز شريعتكم هي مهمتكم يف  ..أيها املسلمون
لتموها مجيعا فإليكم أسوق قول احلياة، فإن أديتموها حق األداء فأنتم الفائزون، وإن أديتم بعضها أو أمه

                                       
  .436، 1/435) رهبان الليل لسيد حسن العفاين 1(
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َنا َال تـُْرَجُعوَن أَ ”اهللا تبارك وتعاىل:  ِلُك َـ فـَتَـَعاَلى اُهللا اْلم �َفَحِسْبُتْم أَنَما َخَلْقَناُكْم َعَبثًا َوأَنُكْم ِإلَيـْ
  .]116، 115[املؤمنون:  )1("ق َـ اْلح

  بأي الجوانب نبدأ؟!

ي بعد أن تعرفنا على االحتياجات الرتبوية األساسية للمسلم وأمهية كل جانب منها يبقي السؤال: بأ
  اجلوانب نبدأ؟!

، فالعلم أساس العمل، ومع ]19[حممد: " فَاْعَلْم أَنُه َال ِإَلَه ِإال اهللاُ "بال شك أن العلم هو البداية: 
يزيد القلب راسخا عمق الفجوة بني القول والفعل، بل نريده علما نافعا يذلك فليس املطلوب علما نظريا 

  خشية وإميانا.
، واالجتهاد يف »العلم باهللا عز وجل«أال وهو  ،حصيل أصل العلوم وأنفعهالذلك فعلينا االجتهاد بت
  حتويل هذه املعرفة إىل إميان.

تركز على معرفة اهللا عز وجل، وتركز كذلك على ترمجة  -مبفهومها الصحيح-وألن الرتبية اإلميانية 
كان من املناسب البدء   -ينأي أا قد مجعت بني اخلري -  هذه املعرفة إىل معان يرسخ مدلوهلا يف القلب

  جبانب الرتبية اإلميانية.

  من فوائد البدء بالتربية اإليمانية:
فعندما يهيمن  ،هناك حلقة مفقودة بني األقوال واألفعال، والسبب الرئيس يف ذلك هو ضعف اإلميان

ه للقيام اإلميان احلي على القلب فإنه يولد يف ذات صاحبه باستمرار طاقة عظيمة، وقوة روحية تدفع
باألفعال اليت تناسب املواقف املختلفة.. لذلك فلو جتاوزنا البدء بالرتبية اإلميانية فإن الفجوة ستزداد بني 

  سبيل املثال: ىفعل ..الواجب والواقع
ينبغي أن تزال، وأننا مصابون بداء العجب  الو بدأنا بالرتبية النفسية فإننا قد نقتنع أن بداخلنا أصنامً 

، لضعف القوة الروحية له باملرصادلنفس، ولكننا لن نستطيع مقاومة هذا املرض، والوقوف واستعظام ا
  الالزمة لذلك.

ونفس األمر لو بدأنا بالرتكيز على الرتبية احلركية وبذل اجلهد يف سبيل اهللا، فسيتحول األمر مبرور 
الفتور والوحشة وضيق الشعور بمن يفعل ذلك  حف إىلوسيز الوقت إىل أداء شكلي روتيين بال روح، 

  خرين شيًئا فشيًئا.على اآل هالصدر، وسيفقد تأثري 

                                       
  باختصار وتصرف يسري. 43 -41) رسالة إىل أي شيء ندعو الناس؟ ص 1(
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والذي يعمل باستمرار على  )1(لبدء بالرتبية اإلميانية مبفهومها الصحيحإىل امن هنا تظهر احلاجة 
من ، و واألفعالتوليد القوة الروحية، وتنمية الدافع الذايت، وتقوية الوازع الداخلي، وبث الروح يف األقوال 

ِإن الِذيَن "مث يسهل على املرء بعد ذلك القيام باألعمال املطلوبة لتحقيق أهداف الرتبية النفسية واحلركية 
 َوالِذيَن ُهم ِبَربِهْم َال ُيْشرُِكونَ  �َوالِذيَن ُهم بِآيَاِت رَبِهْم يـُْؤِمُنوَن  �ُهم مْن َخْشَيِة رَبِهم مْشِفُقوَن 

َراِت  �َن يـُْؤُتوَن َما َآتـَْوا َوقـُُلوبـُُهْم َوِجَلٌة أَنـُهْم ِإَلى رَبِهْم رَاِجُعوَن َوالِذي � ُأولَِئَك ُيَسارُِعوَن ِفي اْلَخيـْ
  .]61، 57[املؤمنون: " َوُهْم َلَها َساِبُقونَ 

* * *  
  
  
  

                                       
ما يعطيك صورة متكاملة عن  -إن شئت –فلعلك جتد فيه » الرتبية اإلميانية«يـُيسر لنا إمتام كتاب ) نسأل اهللا عز وجل أن يتفضل علينا بكرمه، و 1(

  الرتبية اإلميانية مبفهومها الصحيح.
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  ةـــــي ة التربوـــــؤيالر 

سلم، وضرورة التكامل بينها، وخطورة إمهال جانب بعد أن تعرفنا على االحتياجات الرتبوية للفرد امل
  منها، يصبح من اليسري تشخيص احلالة الرتبوية ألي شخص.

شكل املنظار الذي من خالله يتم تقييم ذكرها ميكنها أن تُ  قأن احملاور الرتبوية األربع الساب مبعىن
  الفرد واحتياجاته الرتبوية.

التعبري، وجادل وناظر، وأر من حوله مبعلوماته الغزيرة سبيل املثال: لو حتدث إنسان وأجاد  ىفعل
 ،يبهر املريب الذي يريد حتديد مستواه واحتياجاته الرتبوية، فالعلم الغزير ال يكفيينبغي أال فإن ذلك 

بل البد وأن يصحبه التزام صحيح بالعبادات  ،أو بعده من مفهوم العلم النافعقربه  ىناهيك عن مد
ائر احلركة املختلفة، مع نكران للذات وتواضع غري مصطنع، وأيًضا: جهد يبذل يف واملعامالت يف دو 

  سبيل اهللا وتبليغ دعوته.
ا  وانب النقص الرتبوي عند الفرد أي الذي من خالله يتم حتديد ج »المنظار«الرؤية الرتبوية إذن هي 

  اته الرتبوية.موقعه أو عمره أو ثقافته، وعلى ضوء هذه الرؤية يتم حتديد احتياجكان 
  ضوابط ال بد منها:

مع نفسه أوال، وأن يوجهه إىل ذاته  ومما جتدر اإلشارة إليه أن هذا املنظار ينبغي أن يستخدمه كل منا
  جوانب نقصه، وحيدد احتياجاته. ىلري 

م مر تربيتهم، فليس املطلوب منا تقييأىل اآلخرين طاملا أنه ال يقوم على إوجهه يال أويف املقابل عليه 
  من حولنا طاملا ال يوجد مربر شرعي لذلك.

اآلخرين، وتقييم مواقفهم، وجترحيهم ألا  نولنتذكر أن من أعظم شهوات النفس اخلفية الكالم ع
جيعلها تستصغر أي نقص لديها، وشيًئا فشيًئا يتعود املرء على ذلك ومما زها عليهم، بتمي  تشعر حينئذ

الجذع في  ىيبصر أحدكم القذى في عين أخيه، وينس: «وسلم صلى اهللا عليهحىت يتحقق فيه قوله 
  .)1(»عينه

أما املريب الذي يتوىل أمر تربية غريه كاألب مع أبنائه، فله أن يستخدم هذا املنظار معهم، وحيدد من 
خالله احتياجام الرتبوية، بعد أن يكون قد وجهه إىل نفسه أوال، واجتهد يف استكمال ما ينقصه، حىت 

طلع على أسرار العباد، ومل يتخلق بالرمحة اإلهلية  اكون هذه الرؤية فتنة له... يقول ابن عطاء: من ال ت
  ال إليه.بطالعه فتنه عليه، وسببا جلر الو اكان 

                                       
  ).8013) صحيح اجلامع الصغري (1(
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: أن يا عليه السالم ىاهللا إىل عيس ىجاء يف كتاب الزهد لإلمام أمحد عن مالك بن دينار قال: أوح
  لناس وإال فاستحي مين.عظ نفسك فإن اتعظت فعظ ا ىعيس

* * *  
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  ةـــــتمرارية التربيــــاس

طالع... واسع املعرفة، منضبطا يف كان هناك شخص حريص على تنمية ذاته... كثري القراءة واال
التزامه بأوامر الشرع، مسارعا يف اخلريات، له جهد يبذله يف دعوة الناس إىل اهللا، وكان حديثه شيًقا مؤثرًا 

  ديد واجلديد.حيمل دوما اجل
واستمر على ذلك احلال سنوات طويلة، مث بدا له أن ينتقل من عمله الذي يعمل فيه ساعات قليلة 
إىل عمل آخر حيقق من خالله طموحه الوظيفي الدنيوي، وكانت ضريبة هذا االنتقال استهالك هذا 

ستهلك، واجلسد العمل ألغلب وقته، لينعكس ذلك على حياته والتزامه وجهده الدعوى، فالوقت م
منهك، ومن مث ال يكاد جيد وقتا ميد فيه عقله بالعلم النافع، وال قلبه باإلميان، وال نفسه بالرتويض 

ن تكلم إواجلهاد، فكانت النتيجة أن تغري حاله بالسلب، وأصبح جهده يف الدعوة قليل، وأثره ضعيف، 
ماته، وطموحاته لتتجه أكثر وأكثر حنو يف الدعوة فكالمه مكرر يفتقد احلماس والروح... تغريت اهتما

  األرض والطني.
  وجودها يوما بعد يوم تدفعنا للحديث عن ضرورة استمرارية الرتبية. ةاحلالة اليت تزداد نسب ههذ

  إلى متي التربية؟!
الرتبية ال تنقطع وال تتوقف عند فرتة معنية، وال ينصرف الناس عنها إىل أمر «يقول األستاذ حممد قطب: 

  .)1(»ها دائم ال ينقطع وال يتوقفب، ألن األمر الذي استوجآخر

اهللا حـــىت  ةه اإلهلـــي بعبـــاديـــفالتوج ؛فطاملـــا أن اإلنســـان حـــي فهـــو حباجـــة إىل تغذيـــة مســـتمرة ملكوناتـــه األربـــع
ـــينُ "املـــوت  ـــَك اْلَيِق ـــْد رَبـــَك َحتـــى يَْأتَِي عـــن  املضـــار ، يســـتلزم اســـتمرار التعاهـــد واإلمنـــاء ودفـــع]99[احلجـــر: " َواْعُب

ــا أَيـَهــا "تأمــل قولــه تعــاىل:  ..تمــاهللا عــز وجــل وتســتمر حــىت امل ةاملكونــات األربــع حــىت تتحقــق العبوديــة احلقــ َي
ـَزَل ِمـن  ُفـْر قـَْبـُل َوَمـن َيكْ الِذيَن آَمُنوا آِمُنوا بِاِهللا َوَرُسوِلِه َواْلِكَتاِب الِذي نـَزَل َعَلى َرُسوِلِه َواْلِكتَـاِب الـِذي أَنـْ

، (أي حـافظوا علـى إميـانكم، ]136[النسـاء: " بِاِهللا َوَمالَِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َواْليَـْوِم اَآلِخِر فـََقْد َضل َضَالًال بَِعيًدا
ـــه وتقويتـــه  ـــه وتغذيت اســـتمروا فيـــه، ال تغفلـــوا عنـــه.. ال تفـــرتوا عـــن احملافظـــة عليـــه.. ال تفـــرتوا عـــن معاهدتـــه ورعايت

  .)2( ه)واحلرص علي

وب ثإن اإليمان يخلق في القلوب كما يخلق ال: «صلى اهللا عليه وسلم هقول ومما يؤكد هذا املعىن
  .)3(»فجددوا إيمانكم

                                       
  دار الشروق. -28) مكانه الرتبية يف العمل اإلسالمي ص 1(
  .26) املصدر السابق ص 2(
  وغريه، وخلق الثوب مبعين بَلَي. ) رواه اإلمام أمحد3(
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  يقول د. عبد الستار فتح اهللا يف تعليقه على هذا احلديث:
واحلديث من جوامع الكلم، وهو على إجيازه يشتمل على حقيقة نفسية مؤكدة، وعلى تشبيه جيعلها  

  كاحملسوس، وعلى أمر صريح بتجديد اإلميان.
بذل فيها غسال، وإصالحا، وحمافظة، ورتقا، مث جتديًدا شامًال إذا كم يُ   -مثال- انظر إىل ثيابك 

  بليت، وهذا يتكرر مع الساعات واأليام، والشهور واألعوام، وال ميل منه أحد.
  .)1(يف القلوب هليظل على إشراقوال شك أن (اإلميان) أوىل وأجدى وأبقى، فينبغي أن تتعهده 

(إن القلب البشري سريع التقلب، سريع النسيان، وهو يشف ويشرق فيفيض بالنور... فإذا طال عليه 
األمد بال تذكري وال تذكر، تبلد وقسا، وانطمست إشراقته، وأظلم وأعتم، فالبد من تذكري هذا القلب.. والبد  

  .)2( والقساوة)من اليقظة الدائمة كي ال يصيبه التبلد 

  عتاب للصفوة:
للصحابة ما جيعلنا جنتهد دوما يف اإلمداد الرتبوي املستمر لذواتنا..  -عز وجل-لعل يف عتاب اهللا 

أََلْم يَْأِن لِلِذيَن آَمُنوا َأن َتْخَشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اِهللا َوَما نـََزَل ِمَن هذا العتاب جنده يف قوله تعاىل: +
  .]16[احلديد: " َيُكونُوا َكالِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمن قـَْبُل َفطَاَل َعَلْيِهُم األَمُد فـََقَسْت قـُُلوبـُُهمْ  اْلَحق َوالَ 

ني مبكة، فلما هاجروا أصابوا الرزق والنعمة ففرتوا عما كانوا عليه من بوقد روي أن املؤمنني كانوا جمد
  اخلشوع، فنزلت اآلية.
واآلية  ،: ما كان بني إسالمنا وبني أن عوتبنا ذه اآلية إال أربع سنني عنهرضي اهللاوعن ابن مسعود 

باإلمجاع، ولعل املقصود (هجرتنا) بدل (إسالمنا) كما يقول د. عبد الستار فتح اهللا، وذلك  نيةمد
  للجمع بينها وبني الرواية التالية:

سنة  ةعاتبهم على رأس ثالث عشر عن ابن عباس رضي اهللا عنهما: إن اهللا استبطأ قلوب املؤمنني ف
  .)3(من نزول القرآن الكرمي

تقدم عمر المرء، ومهما ارتقى في سلم المسئولية فالبد له من االستمرار في التربية فمهما 
حتى يستمر قيامه بحقوق العبودية هللا عز وجل،وأن تشمل هذه التربية المكونات األربع السابق 

  ذكرها.

                                       
  .6) آن األوان لتجديد اإلميان ص 1(
  .6/3489) يف ظالل القرآن 2(
  مكتبة العبيكان.  -4/279) تفسري القرآن العظيم البن كثري 3(
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  بية؟!لماذا ال تظهر ثمرة التر 

ه، ينمثرة الرتبية هي ظهور املسلم الصاحل املصلح، أو بعبارة أخرى: ظهور املسلم العامل بربه، الفاهم لد
عبادته، يف العارف بزمانه الذي تتمثل فيه معاين اإلسالم بصورة صحيحة من إخالص هللا، وإحسان 

ادقة مع إخوانه عمل دائب يف سبيله، وصرب وثبات على طريقه، وأخوة صو وتضحية من أجله، 
  هذا كله بصبغة التواضع ونكران الذات.ويصبغ املسلمني.. 

.. هذا الثمرة ينبغي أن تكون نتاج اجلهد الذايت الذي يبذله الفرد مع نفسه، ويبذله معه املربون 
الرغم من اجلهد الكبري الذي  ى(كاألبوين وغريمها) على مسار حياته. ولكن الواقع ال يقول ذلك، فعل

  يف جمال الرتبية إال أن الشكوى متكررة من عدم ظهور الثمرة املرجوة من هذا اجلهد. بذليُ 
وألن الرتبية هي الطريق الصحيح للتغيري ومن مث إصالح الفرد واألمة، فال مناص من التفكري العميق 

قد والبحث عن األسباب احلقيقية لعدم ظهور الثمرة ولعل الصفحات السابقة ى اجلاد يف هذه الشكو 
يف عدم ظهور  -إىل حد كبري- أخرى تسهم األقت الضوء على بعض هذه األسباب، إال أن هناك أسبابً 

   .مثرة الرتبية، منها: عدم وجود االستعداد الكايف لدي الفرد للرتبية والتغيري
سواء كان ذلك بطريقة صحيحة أو - شخصيته ومنها كذلك اكتمال ملء الفراغات التكوينية الرئيسة يف 

  ، ومن مث التغيري.ألي جديد مما حيول بينه وبني حسن التلقي - اطئةخ

  واالستعداد الكبير: ةالسن الصغير 
  لقي والتوجيه والتغيري لدي الفرد.توجود االستعداد لل :من أهم عناصر جناح العملية الرتبوية

  ا يف الصغر، ويتناقص  مبرور األيام والشهور والسنني.هذا االستعداد يكون كبريً 

وحتليل ذلك أن الطفل بعد والدته يبدأ شيًئا فشيًئا يف حتسس خطواته يف الدنيا فيفاجأ أنه حيتاج إىل 
  الكثري والكثري كي يستطيع التعامل مع املوجودات املختلفة.
مع املاء، مع النار، مع األبواب والنوافذ، مع .. ينظر ملن حوله فيجدهم حيسنون التعامل مع كل شيء

أن يفعل مثلهم، لذلك ينظر إليهم نظرة إجالل وإكبار، هو ع ييستطال بينما هزة املختلفة، التلفاز واألج
كهم من ذاته بالكلية ليمدوه خبربام وما تعلموه ل ، وميُ هويضعهم يف مقام األستاذية والتوجيه، فيسلم هلم قياد

ويف الغالب تكون أول جهة - أم خاطئة  ةيف احلياة، وما يعتقدونه من مفاهيم وأفكار سواء كانت صحيح
  وان اللذان تتفتح عيناه يف الدنيا فيجدمها أمامه.بلذلك التوجيه هي األ

استعظام، ملا يراه منهما من قدرة على التعامل مع األشياء  ةينظر إىل أبويه نظر  ةفاالبن يف السن الصغري 
ما أيضا مصدر شعوره بالراحة واألمان والشبع، لذلك فهو يتأثر موأل تأثرًا بالغا، ويأخذ منهما كل ما ا

ما من مولود إال يولد على : «صلى اهللا عليه وسلميقول  ويف هذا املعىن ..السن هميكن أخذه يف هذ
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  .)1(»، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانهةالفطر 

يه ينطقان سبيل املثال: الطفل الذي يولد يف الصني يولد وهو ال يعرف الصينية لكنه جيد أبو  ىفعل
بأصوات ال يعرفها، وتؤدي هذه األصوات إىل حدوث التفاهم بينهما، وقيام كل منهما بأفعال نتيجة 
مساعه هلا، فهو يسمع أمه تقول شيًئا فيحضر أبوه شرابا (املاء)، ويسمعها تقول شيًئا آخر فيحضر 

ا مويتعلم منه ما،، وهكذا، فيؤدي ذلك إىل زيادة شغفه لتعلم هذه األصوات، فينصت هلاطعامً 
  ليكتسب مبرور الوقت القدرة على الفهم والنطق والتعامل باللغة الصينية.

فاالبن يعترب أبويه مها عامله  ،هذا الطفل لو ولد يف اهلند لتعلم اهلندية، ولو ولد يف مصر لتعلم العربية
عمال وردود من أقوال وأ هويأخذ منهما كل ما ميكن أخذ ومصدر توجيهه، لذلك يستسلم هلما،

  أفعال،وتعامل مع األشياء مهما كانت نوعية هذه األمور.

 لت نظرته لغريه من دكذلك استعداده للتلقي منهم، وتب  وكلما كرب سن هذا الطفل قل احتياجه لآلخرين وقل
قدات متكنه ال بأس به من املعرفة والتجارب واملعت اإىل نظرة عادية، فقد أصبح ميتلك رصيدً  منظرة انبهار مبا عنده

احتياجه لآلخرين قلت رغبته يف التلقي منهم، وهذا ال  فإذا  ما قل  .من السري يف احلياة والتعامل مع مستجداا
 صشعوره باالحتياج لآلخرين تدرجيًيا بعد مرور سنوات عمره األوىل.. هذا التناقيتناقص حيدث يف يوم وليلة بل 

  شخصيته.يعكس تقلص مساحة الفراغات املوجودة يف 

  اليقين الراسخ وصعوبة تغييره:
ية هو رسوخ بعض املفاهيم واملعتقدات داخل رضِ والسبب اآلخر لعدم ظهور مثرة الرتبية بصورة مُ 

أو خاطئة.. هذا الرسوخ يزداد عمقا كلما تقدم العمر،ومن مث فإن تغيريه  ةاإلنسان سواء كانت صحيح
  يصبح أمرًا عسريا.

دائم يف ذات اإلنسان، فإن هذا األثر الدائم  »إجيايب«حداث أثر إمية هي ولئن كانت الرتبية اإلسال
  تزداد صعوبة إحداثه كلما تقدم العمر وذلك لرسوخه وتأصله.

  .يواسر .. هذا الرسوخ يزداد عمقا وجتذرا مبرور السنني، ويصبح كاجلبال ال
م مسعه، وبصره، ولديه استعداد ، ويعطي هلاآلخرينيقبل النصح من  امتواضعً  اشخصً  كفلو فرضنا أن هنا
عليه إال تأثري اآلخرين بلغت قوة ؛ ألنه مهما ن هذا ال يكفي يف عملية التغيري اجلذريفإجيد للتلقي من غريه 

  .يإحداث التغيري وزلزلة ما رسخ لديه وأصبح كاجلبال الرواسيؤدي إىل أا ال تصل للحد الذي 

سابق لنه يف الغالب سيكون تأثرًا حلظًيا وسرعان ما يعود .. نعم، قد يتأثر مبا يسمع أو يقرأ، لك
  الذي يعكس ما رسخ لديه من مفاهيم ومعتقدات وتصورات. هحال

  وهذا مما يفسر لنا عدم ظهور مثرة الرتبية.
                                       

  ) رواه البخاري ومسلم.1(
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  هل نترك التربية؟!
ر ال هذا احلديث عن أسباب عدم ظهور مثرة الرتبية بصورة صحيحة ليس معناه ترك الرتبية، فالرتبية أم

بديل عنه إن أردنا تغيري ما بأنفسنا وإصالح حال األمة، ولكن معناه البحث والرتكيز على وسائل ذات 
تمكن بعون اهللا من التأثري يف الثوابت اخلاطئة اليت تربينا عليها منذ الصغر، نبالغ يف القوة، لكي أثر 

  .)1(وزلزلتها، وإبداهلا باملعتقدات واملفاهيم الصحيحة
م عودهم قيذلك االهتمام الشديد بتنشئة األطفال تنشئة صحيحة قدر املستطاع حىت يستومعناه ك
  منذ البداية.

                                       
 كثرة احلديث عن القرآن، فالقرآن ال يوجد له مثيل يف قوة تأثريه وزلزلته ) لعل هذا الكالم جييب عن تساؤل املتسائلني عن السبب الذي يدفع كاتب هذا السطور إىل1(

قادر بإذن اهللا  لكل األفكار والتصورات اخلاطئة وهدمها، حىت ولو كانت هذه األفكار والتصورات قد رسخت يف يقني اإلنسان رسوخ اجلبال الرواسي، فالقرآن
ًعا مْن َخْشَيِة  يقل سبحانه يف وصف قوة تأثريه: ﴿على هدمها وإحالل املفاهيم الصحيحة مكاا، أمل َتَصدَتُه َخاِشًعا م َزْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبٍل لَرَأيـْ َلْو أَنـْ

]، وجواب الشرط حمذوف وتقديره: 31[الرعد:  َمْوَتى﴾َوَلْو َأن قـُْرآنًا ُسيـَرْت بِِه اْلِجَباُل َأْو ُقطَعْت بِِه اَألْرُض َأْو ُكلَم بِِه الْ ]، وقال: ﴿21﴾ [احلشر: اهللاِ 
واألربعني لكان هذا القرآن.. ولعل ما حدث من تغيري جذري يف جيل الصحابة خري دليل على مدي قوة تأثري القرآن، فلقد كان منهم من تعدى الثالثني 

  خر به البشرية حىت اآلن.واخلمسني سنة وقت إسالمه، ومع ذلك صنع القرآن منهم جيال فريًدا ال زالت تف
ل األمثل هلذا اإلشكالية يكمن يف ولئن كانت الرتبية ال  بديل عنها إلصالح الفرد واألمة؛ ولئن كان اجلهد املبذول فيها على ضخامته ال يأيت بالثمرة املطلوبة، فإن احل  

لوصال بينه وبني العقل والقلب، وباإلضافة إىل القرآن تأيت الوسائل الرتبوية األخرى  العودة الصحيحة إىل القرآن، وحسن التعامل معه، والتعرض لقوة تأثريه، وحتقيق ا
  ال نتحسن؟!كوسائل تكميلية، ويف املقابل فإننا إن جتاوزنا القرآن كوسيلة متفردة للتأثري والتغيري فسنظل نعاين ونشكو ونتساءل ملاذا ال نتغري و 

عوم كان يركز على العودة الصحيحة للقرآن، واالنتفاع بقوة تأثريه الضخمة، ومن هؤالء بديع الزمان النورسي، حممد والناظر يف تاريخ املصلحني جيد أن حمور د  
  إقبال، حسن البنا، عبد احلميد بن باديس وسيد قطب.

). 158اإلنسان تغري العامل (روائع إقبال ص  يقول حممد إقبال: إن القرآن ليس بكتاب فحسب... إنه أكثر من ذلك، إذا دخل القلب تغري اإلنسان، وإذا تغري 
سلمني عمليا على وعندما حتدث اإلمام حسن البنا عن مقاصد الدعوة قال: تصحيح فهم املسلمني لدينهم، وشرح دعوة القرآن الكرمي شرًحا واضًحا.. مث مجع امل

  رؤساء املناطق).مبادئ كتام الكرمي بتجديد أثره البالغ القوى يف النفوس (رسالة يف اجتماع 
  ويقول عبد احلميد بن باديس: ال فالح للمسلمني إال بالرجوع إىل هدايته، واالستقامة على طريقته.  
حني تستمع هلا -ويقول سيد قطب: إن الناس خيسرون اخلسارة اليت ال يعارضها شيء باالنصراف عن هذا القرآن..وإن اآلية الواحدة، لتصنع أحيانا يف النفس   

رية.. مما ال يدركه إال من أعاجيب من االنفعال والتأثري واالستجابة والتكيف والرؤية واإلدراك والطمأنينة والراحة، والنقلة البعيدة يف املعرفة الواعية املستن - وتنصت
  ذاقه وعرفه! 

ؤية الواضحة البعيدة املدى، ومن املعرفة املطمئنة املستيقنة؛ وإن العكوف على هذا القرآن يف وعي وتدبر ال جمرد التالوة والرتمن! لينشئ يف القلب والعقل من الر 
  ).3/1425ومن احلرارة واحليوية واالنطالق! ومن اإلجيابية واملعرفة والتصميم ما ال تدانيه رياضة أخرى أو معرفة أو جتريب! (يف ظالل القرآن 
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  وتوكل مالخطوة األولى... عز 

لو أن صاحب شركة من الشـركات قـد أيقظـه رنـني اهلـاتف يف منتصـف الليـل، وأخـربه املتصـل بأنـه قـد 
ســيقول يف نفســه: ســأذهب ألطمــئن علــى حــدث حريــق يف الشــركة.. مــاذا تتوقــع أن يكــون رد فعلــه؟ هــل 

ر بـاخلطر الشـديد، ويسـارع إىل الشـركة بـاذال عالوضع يف الصـباح مث يسـتكمل نومـه؟ بالتأكيـد سـيفزع ويشـ
ايــة جهــده يف حماولــة تقليــل اخلســائر وإنقــاذ مــا ميكــن إنقــاذه، فالشــعور بــاخلطر هــو الــذي حيــرك العــزائم، غ

مــن : «صــلى اهللا عليــه وســلمقولــه  ن؛ ولقــد أكــد هــذا املعــىنويســتنفر الطاقــات املخزونــة يف ذات اإلنســا
  .)1(»خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل

هو البداية للفرد واألمة ترك الرتبية الصحيحة املتكاملة املؤثرة  من هنا نقول بأن استشعار خطر
- ًبا ، ولعل ما قيل يف الصفحات السابقة يكون سبنـَُقصالصحيحة لتدارك ما فات، واستكمال ما 

إلشعارنا بالقلق واخلطر وحباجتنا إىل الرتبية، ويدفعنا الستكمال ما ينقصنا، وجيعلنا دوما  - بإذن اهللا
  يف حالة من التوقد واإلجيابية.

  اإلمداد على قدر االستعداد:
وهي أن اهللا عز وجل هو الذي مهمة قبل أن نبدأ رحلة استكمال ما ينقصنا، علينا أن نتذكر حقيقة 

  .]62[الزمر: " َخاِلُق ُكل َشْيٍء َوُهَو َعَلى ُكل َشْيٍء وَِكيلٌ "يب، فهو سبحانه: يزكي وير 
" َوِإن من َشْيٍء ِإال ِعنَدنَا َخَزائُِنُه َوَما نـُنَـزلُُه ِإال ِبَقَدٍر مْعُلومٍ " هيف خزائنوفالحنا وأمر صالحنا 

  .]21[احلجر: 
كما يف   ،لديه نسان مبا يصلحه هو: وجود الرغبة األكيدةولقد جعل سبحانه أهم سبب إلمداد اإل

  .)2(»يا عبادي كلكم ضال إال من هديته فاستهدوني أهدكم: «ياحلديث القدس
ن يسأهلا ويريدها، ومما يؤكد هذا محها نفاحلديث يؤكد على أن اهلداية من عند اهللا، وأنه سبحانه مي

َعَلْيُكْم َورَْحَمُتُه َما زََكا ِمنُكم مْن َأَحٍد أََبًدا َوَلِكن اَهللا  يـُزَكي َمن َوَلْوَال َفْضُل اِهللا " :قوله تعاىل املعىن
  .]21[النور: " َيَشاُء َواهللاُ َسِميٌع َعِليمٌ 

  زكي من؟!زكي.. هذه هي احلقيقة، ولكن يُ فاهللا عز وجل هو الذي يُ 
  ).َواهللاُ َسِميٌع َعِليمٌ له: (يزكي من يراه مستعدا ومريًدا للتزكية، وهلذا ختمت اآلية بقو 

من اهللا عز وجل، كما  فاإلمداد حبسب االستعداد، وعلى قدر الصدق يف طلب الشيء يكون املدد

                                       
  ).6222) صحيح اجلامع الصغري (1(
  ) رواه مسلم.2(
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  .)1(»ن تصدق اهللا يصدقكإ: «صلى اهللا عليه وسلمقال 
  .)2(»ومن يتحر الخير يعطه ومن يتق الشر يوقه«صدق يدله اهللا عليه ومينحه إياه بفمن يرد اخلري 

  .)3(»ومن يستعفف يعفه اهللا«ن يصدق عزمه يف طلب العفة يعفه اهللا وم
  ».إمنا العلم بالتعلم«ومن يصدق عزمه يف طلب العلم يعلمه اهللا 

  العزيمة على الرشد:

يف طريق استكمال نواقصنا الرتبوية هي الصدق يف طلب ذلك، والعزم  - إذن- فاخلطوة األوىل 
بقوله:  - عز وجل- كون ممن عناهم اهللا نأنفسنا وجهدنا، وأن األكيد على تزكية عقولنا وقلوبنا و 

ُهْم َوُيِحبونَُه َأِذلٍة َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َأِعزٍة َعَلى اْلَكاِفرِيَن ُيَجا" ِهُدوَن ِفي َفَسْوَف يَْأِتي اُهللا ِبَقْوٍم ُيِحبـ
َلْو "فعلي قدر العزم يكون املدد: ، ]54[املائدة: " َسِبيِل اِهللا َوَال َيَخاُفوَن َلْوَمَة الِئمٍ  َفِإَذا َعَزَم األْمُر فـَ

ًرا لُهمْ  منوط بالعزمية الصادقة  - كما يقول ابن رجب- ، فاخلري كله ]21[حممد: " َصَدُقوا اَهللا َلَكاَن َخيـْ
  على الرشد، وهي احلملة األوىل اليت زم جيوش الباطل، وتوجب الغلبة جلنود احلق.

  ام، أتته الفتوح.ثإذا عزم العبد على ترك اآل.. قال أبو حازم: 
ل الدنيا من القلب؟ قال: إذا وقعت العزمية ترحلت الدنيا من القلب، ترحت ئل بعض السلف: مىتوسُ 

  ودرج القلب يف ملكوت السماء، وإذا مل تقع العزمية اضطرب القلب ورجع إىل الدنيا.
  ويستطرد ابن رجب قائال:

  فه ومناه.و الشيطان، ومىت كان العبد مرتددا طمع فيه الشيطان،  وس ن صدق العزمية يئس منه مَ 
  آك الشيطان قد خرجت من مجالس الذكر كما دخلت،ر .. يا هذا: كلما 

  .)4(الرشد فرح بك إبليسعلى وأنت غير عازم  
  .)5(اهللا وثبته هفعون اهللا للعبد على قدر قوة عزيمته وضعفها، فمن صمم على إرادة الخير أعان

  باهللا يف حتقيق هذا العزم: ةعزم أكيد مث االستعانة الصادق -إذن-فالبداية
  .]159[آل عمران: " فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكْل َعَلى اهللاِ " 

                                       
  ). 1415سائي وصححه األلباين يف صحيح اجلامع () صحيح، رواه الن1(
  ).2328) حسن، أخرجه اخلطيب البغدادي، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع (2(
  ) رواه البخاري ومسلم.3(
  .1/348) جمموع رسائل ابن رجب 4(
  .1/344) املصدر السابق 5(
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الذي ميلك إمدادنا مبا عزمنا عليه، وأنه سبحانه يريد أن هو وحده  -عز وجل- ولنعلم مجيًعا أن اهللا 
ع ورة إلظهار هذا الصدق هو اإلحلاح عليه، والتضرع بني يديه.. تضر منا صدقنا فيما نعزم، وأهم ص ىير 

  يف إنقاذه. وايستغيث مبن حوله ليسارعالغريق الذي واستغاثة تشبه استغاثة 
وليعزم  ،إذا دعا أحدكم فال يقل: اللهم اغفر لي إن شئت: «صلى اهللا عليه وسلميقول  

  .)1(»ليه شيء أعطاهعظم الرغبة، فإن اهللا ال يعظم عالمسألة، وليُ 
  اعزم وتوكل وانطلق:

وبعد صدق العزم والتوكل على اهللا علينا أن نشرع يف استكمال ما ينقصنا من جوانب الرتبية 
املختلفة، وإن كان من األفضل أن نبدأ بالرتبية اإلميانية كما أسلفنا ونتبعها بعد ذلك باجلوانب األخرى 

  .حىت يتحقق التوازن الرتبوي بعون اهللا
ولعل من أهم األسباب اليت تعني املرء على االستمرار يف تربية نفسه وبذل جهده يف سبيل اهللا هو 

َواْصِبْر "ه و أعانوه، وإذا غاب تفقد مطيبة، إذا نسي ذكروه، وإذا عز  ةوجوده يف وسط صاحل، وصحب
ُهْم ُترِيُد زِيَنَة النـَْفَسَك َمَع الِذيَن َيْدُعوَن رَبـُهم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشي يُرِيدُ  َناَك َعنـْ َحَياِة ْـ وَن َوْجَهُه َوالَ تـَْعُد َعيـْ

َيا َوالَ ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قـَْلَبُه َعن ِذْكرِنَا َواتـَبَع َهَواُه وََكاَن َأْمُرُه فـُُرطًا نـْ 28[الكهف: " الد[.  
يعيننا مجيًعا على استكمال ما ينقصنا  ويف النهاية نسأل اهللا عز وجل أن يتقبل منا ما وفقنا إليه، وأن

  لكي نكون عبيًدا خملصني له غري ضالني وال مضلني.
  .هدانا اهللا ا لنهتدي لوال أنلهذا وما كن اوالحمد هللا الذي هدان

  .على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلماللهم وصل 

                                       
  ).530) صحيح اجلامع الصغري (1(
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